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“Comunicar foi e continuará sendo algo muito mais 

difícil e amplo que informar, pois comunicar é tornar 

possível que homens reconheçam outros homens em 

um duplo sentido: reconheçam seu direito a viver e a 

pensar diferente, e reconheçam a si mesmos nessas 

diferenças, ou seja, que estejam dispostos a lutar a todo 

momento pela defesa dos direitos dos outros, já que 

nesses mesmos direitos estão contidos os próprios.” 

Dênis de Moraes 
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RESUMO  

 

Num momento em que o papel do jornalismo na construção e reconfiguração da esfera 

pública é destaque, a presente pesquisa se destina a estudar de que forma o semanário Brasil 

de Fato se volta à democratização do espaço midiático na contemporaneidade. Nessa 

perspectiva, o intuito principal foi a observação de elementos, marcas e simbolismos 

materializados na organização e na narrativa de 13 reportagens destaque de capa do jornal. O 

estudo foca suas análises num corpus que abarca o período de um ano composto iniciado em 

agosto de 2012 e encerrado no mesmo mês de 2013. Desse modo, o material selecionado 

apresenta uma diversidade de temas o que soma na melhor precisão das interpretações e dos 

resultados. Para tanto, utiliza-se como marco teórico-metodológico a Teoria do Framing, ou 

seja, o enquadramento das edições selecionadas. O uso do Frame de Mídia nesta pesquisa 

vale-se, sobretudo, dos atrelamentos do objeto empírico com movimentos sociais e populares. 

A pesquisa indica que o jornal apresenta um padrão em que se priorizam cinco eixos: a 

reafirmação dos movimentos sociais e populares, o estímulo e a valorização da luta, a 

politização e conscientização do leitor, a divulgação de assuntos ocultos na grande mídia e o 

enfoque analítico dos fatos. Há uma preocupação em se colocar como elemento ampliador do 

espaço público para além do círculo restrito das elites, e também na edificação de novos 

agentes de transformação.  

Palavras-chave: Jornalismo Alternativo, Brasil de Fato, Democratização da Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

At a time when the role of journalism in the construction and reconfiguration of the public 

sphere is highlighted, this research aims to study how the weekly Brasil de Fato turns to the 

democratization of media space nowadays. In this perspective, the main purpose was to 

observe elements, brands and symbolism embodied in the organization and narrative reports 

13 highlight of the front page. The study focuses its analysis on a corpus that covers the 

period of a year compound started in August 2012 and ended in the same month of 2013. 

Accordingly, the selected material presents a diversity of themes that sum in better accuracy 

of the interpretations and results. For both, is used as theoretical and methodological Theory 

of Framing, ie the framework of selected issues. The use of Frame Media in this research 

relies, above all, of the empirical object atrelamentos with popular social movements. 

Research indicates that the newspaper shows a pattern in which they prioritize five areas: the 

reassertion of social and popular movements, the stimulus and the appreciation of the 

struggle, the politicization and awareness of the reader, the disclosure of hidden issues in the 

media and the focus analytical facts. There is concern in putting enlarger public space as an 

element beyond the restricted circle of elites, and also in building new processing agents. All 

aspects that indicate the involvement of the newspaper with the democratization of 

communication and society.  

 

Keywords: Alternative Journalism, Brasil de Fato, Democratization of Communication. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O processo de midiatização da sociedade homogeneizou as informações e 

potencializou os grandes grupos midiáticos. Fortalecidos pelo mercado, pela globalização, e 

pelas novas tecnologias, os conglomerados de comunicação social encadeiam de forma 

simbólica as partes das totalidades. Buscam a unificação de tais componentes em torno de 

crenças, valores, estilos de vida e padrões de consumo quase sempre alinhados com o pretexto 

competitivo dos mercados.  

Nesse contexto, reduzidos veículos assumem o protagonismo da reversão de 

hegemonias constituídas. Assim, a chamada Mídia Alternativa se volta à emergência de 

movimentos sociais, e de meios alternativos de comunicação – expressão, mobilização, 

intercâmbio cultural, político, econômico e social.  

Amplamente falando, a mídia alternativa se opõe ao esvaziamento de valores no 

processo de construção da informação dos modelos tradicionais de comunicação. E é através 

da subversão ao discurso oficial e da relação construída com as lutas populares, geradas no 

seio das camadas subalternas, que os veículos alternativos tomam forma. 

A partir de tais setores da sociedade, e com eles, começa a se fazer palpável um 

novo sentido das relações, quando os movimentos sociais e populares encontram em um 

espaço público a possibilidade de serem, não somente representados, mas, também, e 

principalmente, reconhecidos. Então, esta pesquisa monográfica busca contemplar o papel que 

o Jornalismo Alternativo desempenha na democratização do espaço midiático, e o faz através 

da análise de reportagens, destaque de capa, do semanário Brasil de Fato.  

A escolha de tal mídia alternativa se deu pelo permanente interesse desta 

acadêmica na divulgação de assuntos que, geralmente, são ignorados ou evitados pela mídia 

tradicional. E nesta direção, acredita-se que a construção de uma narrativa que privilegia a 

comunicação a partir de um potencial transformador, como instrumento reflexivo e de espaço 

coletivo, estabeleça um caminho mais instigante em que a conscientização crítica e a 

valorização do popular não deixam o papel do jornalismo ser sufocado pelo apelo do 

mercado.  

É necessário dizer, também, que a opção pela análise do Brasil de Fato, em 

específico, remete outras motivações: a) ser um veículo que integra a leitura diária desta 

graduanda, cujo olhar busca um viés alternativo sobre a construção da informação; b) o 

contexto social e político em que se deu o surgimento do jornal e, c) a longevidade do 

semanário enquanto representação atual do Jornalismo Alternativo.  
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A ausência de tais narrativas no jornalismo tradicional, ou ainda, a maneira 

subsumidas com que aparecem, só faz fortalecer a opção de estudo aqui justificada. Perceber 

que o papel social, a pluralidade e a democracia dos meios de comunicação hegemônicos 

estão corrompidos “até a medula” movimenta a existência do outro lado possível, o qual 

aponta para um realinhamento dos meios midiáticos. Lança-se luzes sobre novos ambientes, 

vertentes, fontes e práticas comunicacionais que buscam a disseminação de ideais mais 

participativas e de aspirações populares e solidárias. Inclusive aquelas relacionadas a 

socialização de conhecimentos, a democratização da esfera pública, assim como da própria 

comunicação – bem público garantido constitucionalmente, que respeite peculiaridades 

regionais, que coíba monopólios, descentralize produções simbólicas e assegure a pluralidade.  

Num segundo momento, a relevância do contexto sóciopolítico em que se dá o 

surgimento do jornal Brasil de Fato, motiva ainda mais tal estudo. Lançado no dia 25 de 

janeiro de 2003, o semanário se apresenta com a proposta de produzir uma visão diferenciada 

sobre política, economia e a sociedade. Advindo do apoio da Coordenação dos Movimentos 

Sociais (CMS) e de movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), Via Campesina, Consulta Popular, Pastorais Sociais e de outras entidades do 

movimento social internacional, o jornal se constrói e se lança como um produto popular e 

alternativo.  

Tal contexto que deu origem ao semanário no espaço midiático se soma ao 

acontecimento político do ano, um candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) – Luiz Inácio 

Lula da Silva, assumir a presidência da república, o que também traz reflexos no objeto e no 

campo pesquisado, como se verá no desenvolvimento dos capítulos desse trabalho. Essa 

relação com o que é social, impressa no momento político vivido, na identidade do Brasil de 

Fato e no seu lema “Uma visão popular do Brasil e do mundo”
1
, compõe muito daquilo que 

será pesquisado para a compreensão do que é, de quem faz, e para quem é feito o jornalismo 

chamado alternativo. 

Já expostas tais considerações, a longevidade do periódico enquanto representação 

atual do Jornalismo Alternativo também vem a somar na trajetória deste estudo. Isso porque, 

segundo as bibliografias pesquisadas, o período de circulação de tais veículos se caracteriza, 

na maioria dos casos, por uma existência breve. Assim, os 10 anos de “vida” do Brasil de 

Fato contempla um novo marco, da mesma forma que enriquece o cenário a ser analisado. 

                                                           
1
 Uma visão popular do Brasil e do Mundo é o slogan do jornal. Aparece logo após o nome Brasil de Fato como 

uma orientação para o leitor sobre o que ele irá encontrar no conteúdo do periódico.  
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A exemplo do presente objeto, a problemática que envolve este estudo se insere 

no contexto da comunicação social, na medida em que a adoção de políticas públicas de 

comunicação e cultura, que tendem a reorganizar o espaço público e fomentar novas vozes, 

toma proporções significativas na primeira década do século XXI.  

Tais modelos podem ser traçados, segundo Denis de Morais (2009), desde países 

como a Argentina – com a implementação da Ley dos Medios; Venezuela – com programas 

de incentivos às rádios e TVs comunitárias; a Bolívia, que fomenta rádios comunitárias com 

isenção do pagamento pelo licenciamento e uso das frequências, doação de equipamentos para 

organizações de camponeses e povos originários e criação de rede nacional; e o Uruguai que, 

em 2007, conseguiu aprovar no Senado a lei que retirou da definição de rádio comunitária a 

cobertura geográfica restrita. 

Manifestações de tal ordem revelam que uma população só pode ser chamada de 

democrática quando as diversas vozes, opiniões e culturas que a compõem têm espaço para se 

manifestar. É a partir desse momento que aparecem entre os atributos de destaque no âmbito 

do jornalismo alternativo: a possibilidade de democratizar a comunicação. 

A particularidade de possuir um valor coletivo, representado na exploração de 

novas formas de organização, de técnicas mais participativas de mídia e mais inclusivas, 

potencializado pelo desenvolvimento acelerado das novas tecnologias, que agrega aos 

veículos alternativos um diferencial na legitimação de agendas e na ampliação de vozes. 

Relação esta que aponta ainda para a formação de uma sociedade coletivamente consciente e 

mais justa. 

É no relacionamento com o que é social, com as classes populares que passam a 

pautar os assuntos e a integrar a elaboração das notícias, que cabe a esta pesquisa a 

compreensão de como essa articulação eleva a democratização, mais especificamente como o 

Brasil de Fato carrega isso em suas reportagens, e para que sentido esse realinhamento 

midiático movimenta a comunicação social.  

Para tal, a metodologia utilizada se valeu das teorias relativas ao agendamento e 

ao enquadramento. Especificamente, a utilização da Teoria do Framing fundamentada pelo 

pesquisador Robert Enttman, deu-se através da identificação da problemática tratada nas 

matérias e das causas que as motivaram, dos atores envolvidos no assunto, das fontes ouvidas, 

das possíveis remedições sugeridas e de uma avaliação da construção social feita a partir do 

enquadramento. Outros elementos considerados para a elaboração do frame de mídia nas 

reportagens analisadas foram: palavras-chave, metáforas, conceitos, símbolos e imagens. 
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Assim, delineou-se um quadro interpretativo em que imagens e palavras repetidas foram 

observadas como forma de enfatizar na narrativa jornalística tendências democráticas.  

A observação foi dedicada a 13 reportagens, destaque de capa, na construção de 

um ano composto em que a concretude dos enquadramentos se tornam mais efetivas. As 

matérias foram analisadas à luz desses elementos do Framing e, ainda, a partir de 

interpretações fundamentadas nas bibliografias pesquisadas dentro das abordagens de cada 

temática trabalhada nas matérias. 

Logo, foi de suma importância a construção de um referencial teórico, dividido 

em capítulos, que vão desde as diferentes formas de comunicação alternativa até as 

apropriações democráticas já observadas no campo midiático atual, para contextualizar e 

entender de que forma esse cenário se dá, e, principalmente, construir embasamento para 

argumentar sobre os objetivos pretendidos nessa pesquisa.  
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2. O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

“Na questão da terra e da comunicação vivemos em latifúndios. Poucos são donos de tudo”.  

Jornalista Marcia Camarano 

 

Este capítulo se edifica com o intuito de esclarecer o cenário em que a questão 

norteadora desta pesquisa está envolta. Situam-se, dessa forma, os pontos principais 

envolvidos na construção de uma comunicação democrática, a começar pelo choque entre a 

Mídia Tradicional e a Alternativa. 

Ao se discutir sobre a luta pela democratização da comunicação, o espaçamento 

entre o jornalismo hegemônico e o jornalismo alternativo se agiganta. Na palavra 

Democratização está primeiramente implicada a ideia de Democrático, que, 

etimologicamente, advinda do grego Demo (povo) e Cracia (governo) significa: governo do 

povo. Relativo ou pertencente à Democracia: que emana do povo ou que a ele pertence, 

soberania popular, distribuição equitativa de poder, etc. Logo, a despreocupação dos grandes 

grupos midiáticos em alterar o sistema de comunicação atual é escrachada, uma vez que 

enquanto conglomerados, o quadro como está só os privilegia. 

O setor de comunicação no Brasil ainda é formado por empresas familiares 

nacionais. São seis famílias que mantém quase a totalidade das mídias: Civita (Editora Abril), 

Marinho (Organizações Globo), Frias (Folha de S. Paulo), Saad (Rede Bandeirantes), 

Abravanel (SBT), Sirotsky (RBS). Por outro lado, existem ainda os grupos transnacionais das 

telecomunicações, como TIM, OI, Telefônica (Vivo), Sky e NET. São 668 veículos em todo o 

país, 309 canais de televisão, 308 estações de rádio e 50 jornais diários, todos monopolizados 

pelas seis famílias.  

É inegável o fato de que a comunicação se tornou um tipo de mercadoria para tais 

empresas familiares que, enquanto corporações, exercem um papel estratégico na 

contemporaneidade, como ressalta Denis de Moraes (2003, p.187): “Não apenas legitimam o 

ideário global, como também o transformam no discurso social hegemônico, propagando 

visões de mundo e modos de vida que transferem para o mercado a regulação das demandas 

coletivas”.  

Assim, a grande mídia implanta um traço ideológico-político intervencionista 

muito grande. Configura um pensamento único que subordina direitos sociais e associa um 

ângulo de revelação da realidade alinhado com a lógica do mercado e com a ideologia da 

globalização. Padroniza a informação, estanca a diversidade de pautas, a pluralidade de 

fontes, a consciência crítica, a autonomia, e o papel social da comunicação se perde. 
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E estes problemas não ofuscam somente aquilo que é adotado como função pela 

Mídia Alternativa, mas, também, aspectos sociais e humanos no desenvolvimento da 

sociedade. É por esse motivo que diversas organizações, ONGs, sindicatos, partidos, e 

veículos da mídia alternativa se enunciam, discutem e deliberam propostas voltadas à 

ampliação do acesso aos meios de comunicação em nosso país como forma de articulação das 

pessoas, afirmação cultural e valorização do pensamento popular.  

Desse modo, quando se debruça especificamente aos estudos determinados pela 

disponibilidade das fontes, na afirmação da natureza das informações e nas diferenças de 

enquadramento, a Mídia Tradicional e Alternativa assumem uma discrepância imensa. E na 

trajetória desta pesquisa, tais fatores ganham destaque para além das divergências entre uma 

mídia e outra. Somam como marcas no caminho para uma comunicação mais democrática.    

A tendência do jornalismo tradicional é dar às fontes oficiais
2
 mais espaço e tratá-

las como mais confiáveis, ainda que saibam dos interesses e da parcialidade que estas 

assumem. A grande mídia tende a dar mais importância a opiniões particulares em nome da 

coletividade. No jornalismo alternativo, por sua vez, vozes menos favorecidas se destacam 

para que possam denunciar as injustiças sociais, reivindicar direitos, e, por consequência, 

combater o status quo.  

Assim, enquanto a mídia hegemônica cria barreiras para a ampliação do debate 

público, uma vez que suas escolhas na definição de quais são as fontes legítimas ou não se 

articulam em um desprendimento antidemocrático; as experiências de mídias alternativas 

ampliam o espectro de fontes com a reconsideração de outros corpos sociais. Há a inserção de 

espaços para a discussão e colocação de opiniões de ativistas, líderes, intelectuais e grande 

público.  

Com isso, a atuação das fontes nesses processos passa a ser vista como uma 

possibilidade de fazer ouvir a própria voz, de poder dizer com suas linguagens e relatos, 

sobretudo de ser reconhecido. Dessa forma, segundo Denis de Morais, a comunicação passa a 

nos revelar um campo de direitos a impulsionar:  

  

o direito à participação, enquanto capacidade das comunidades e dos cidadãos de 

intervenção nas decisões que afetam o seu viver, capacidade que se mostra hoje 

estritamente ligada a uma comunicação voraz e na qual o interesse comum 

predomine sobre o mercantil; o direito à expressão nos meios de massa e nos 

                                                           
2
 Em teorias do jornalismo, as fontes são classificadas de acordo com o seu grau de proximidade e conhecimento 

sobre o fato. Podem ser oficiais, oficiosas e independentes. As oficiais são aquelas mantidas pelo Estado, por 

instituições ligadas a ele ou por empresas e organizações. As oficiosas são aquelas relacionadas de forma direta 

com uma instituição ou personalidade, mas sem poder formal de representação. Já as independentes são aquelas 

desvinculadas de uma relação de poder ou interesse específico. 
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comunitários de todas aquelas culturas e sensibilidades majoritárias ou minoritárias 

através das quais passa a ampla e rica diversidade de que são feitos os nossos países. 

(MORAES, 2003, p.74). 

 

Portanto, antes mesmo da credibilidade e da sustentação das informações, as 

fontes no jornalismo alternativo passam a reforçar ideologias e funções nas quais esses 

veículos se engendram. Diretamente ligado a isso, surgem as perspectivas de democratizar a 

comunicação, uma vez que mais vozes são ouvidas e disseminadas em diferentes espaços 

sociais. 

De tal modo, com a inserção de novos protagonistas na gama da comunicação, a 

configuração de como os alternativos organizam os espaços para a colocação de temas 

relacionados a tais sujeitos na imprensa aponta para mais um diferencial. O relacionamento 

com o universo de onde os fatos brotam exije um novo olhar e ângulos mais complexos de 

abordagem. A disposição dos temas, a forma como são narrados, os elementos que 

fundamentam e contextualizam o assunto têm relevância para a compreensão de algumas 

indagações que cercam o problema desta pesquisa.  

A possibilidade de reforçar princípios em que a escolha de temas e a elaboração 

da programação emitem um discurso antiautoritário e convidam à ampla participação popular 

faz do jornalismo alternativo um meio ainda mais influente na construção de um horizonte 

democrático de comunicação. Além do mais, potencializa a resistência e o confronto com o 

eterno estado presente dos meios de comunicação sob o comando dos “barões da mídia”.   

À vista disso, outro ponto importante na trajetória do presente estudo, é se perder 

a ilusão de imparcialidade ou equidistância da mídia. À luz da reflexão do jornalista 

Alexandre Haubrich (2012)
3
 compreende-se o porquê: "Não há neutralidade em qualquer 

setor da vida, em qualquer ação. E quando falamos de jornalismo está ainda mais distante. 

Retratar a sociedade que está à nossa volta é necessariamente agir sobre a sociedade que virá 

a seguir." 

A busca pela democratização da comunicação assume forte relação com a 

responsabilidade e o entendimento de para quem serve o jornalismo, e que tipo de 

comunicação queremos. A imprensa do povo não acontece sem considerar a natureza de suas 

relações com os grupos sociais menos favorecidos, o fomento de novas vozes e suas 

ideologias de enfrentamentos. Logo, o aperfeiçoar constante de seu modus operandi toma 

como fundamental cada instrumento envolvido na construção da notícia: pauta, linguagem, 

                                                           
3
 Pra quem serve o teu jornalismo, disponível em http://jornalismob.com/2012/04/06/o-dia-do-jornalista-pra-

quem-serve-o-teu-jornalismo/  

http://jornalismob.com/2012/04/06/o-dia-do-jornalista-pra-quem-serve-o-teu-jornalismo/
http://jornalismob.com/2012/04/06/o-dia-do-jornalista-pra-quem-serve-o-teu-jornalismo/
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apresentação artístico-gráfica, distribuição, tudo trabalhado sob uma outra visão de mundo, 

mais inclusiva e participativa. 

Portanto, para construir o eixo norteador deste trabalho e responder à pergunta 

problema - De que modo as reportagens do Brasil de Fato se voltam à democratização da 

comunicação? – os objetivos traçados se destinaram a estudar a história e o conceito de 

Jornalismo Alternativo, as diferenças que ele apresenta em relação ao jornalismo tradicional, 

e como isso pode transformar o campo das comunicações; mapear e analisar as tematizações e 

angulações das reportagens presentes no jornal, que recebem destaque de capa, e que 

representariam aspectos referentes a um potencial democrático na imprensa. 
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3. JORNALISMO ALTERNATIVO: O ESTADO DA ARTE  

 

Uma das etapas deste estudo é a pesquisa bibliográfica, uma vez que toda a 

diversidade encontrada nos espaços alternativos de produção jornalística reflete, também, nos 

mais diversos ângulos de abordagens em pesquisas dedicadas à mídia alternativa. 

Pesquisadores a associam aos grupos sociais, à emancipação da democracia, à construção da 

cidadania e do espaço público, à formação de novos atores sociais, etc. Outros ainda se 

dedicam a sua conceituação e trajetória histórica, a partir da Ditadura Militar, período em que 

se destaca.  E as distinções entre o discurso midiático alternativo e o chamado discurso oficial 

da grande mídia também é, com frequência, tema de reflexões. Desse modo, situam-se 

trabalhos cuja contribuição seja relevante ao estudo aqui desenvolvido. Tomou-se como base 

para o desenvolvimento do estado da arte, a busca e o entendimento dos temas trabalhados em 

tais pesquisas, evidenciando nelas a problematização do jornalismo alternativo, os objetivos 

traçados, dos percursos metodológicos utilizados, das abordagens e conclusões de cada 

estudo.  

Dennis de Oliveira
4
 agrega a este capítulo duas pesquisas denominadas 

Jornalismo Alternativo: um potencial para a radicalização da democracia e Mídia 

Alternativa e espaço público no Brasil, Argentina, Colômbia e Equador. O primeiro estudo 

citado Jornalismo Alternativo: um potencial para radicalização da democracia é produto de 

uma pesquisa realizada no âmbito do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Popular e Alternativo 

(Alterjor) em 2008 e 2009
5
. Nele, Oliveira analisa o papel dos periódicos alternativos Caros 

Amigos, Brasil de Fato, Le Monde Diplomatique e Revista Fórum na esfera pública brasileira. 

Dentro dessa proposta de estudo, busca o entendimento da forma como tais periódicos 

contribuem para radicalizar a democracia, apoiando-se em fatores como a ampliação da 

agenda e do leque de fontes normalmente oferecido pela mídia tradicional. A metodologia 

utilizada é análise bibliográfica e uma análise quantitativa dos jornais no período de janeiro a 

junho de 2009. Para tanto, as fontes são estudadas a partir dos seguintes tipos: oficiais, 

intelectuais, lideranças de movimentos sociais e cidadãos comuns. Da mesma forma são 

classificadas as notícias nas seguintes temáticas: Política Nacional, Internacional, Meio 

Ambiente, Problemas Sociais, Educação, Ciência e Cultura, Movimentos Sociais e Outros. Os 

eixos trabalhados pelo autor são o jornalismo alternativo e a democratização da imprensa, o 

                                                           
4
 Dennis de Oliveira é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP (Brasil) 

5
 A pesquisa contou com a participação de três bolsistas do Programa de Pré-Iniciação Científica da 

Universidade de São Paulo. 
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jornalismo alternativo na esfera pública brasileira e o jornalismo alternativo no âmbito da 

liberdade de expressão e na construção de uma nova agenda jornalística e de novos consensos.  

Já o outro artigo citado, Mídia Alternativa e espaço público no Brasil, Argentina, 

Colômbia e Equador, resulta de um projeto de pesquisa (CNPq) desenvolvido em parceria 

com o Grupo de Pesquisa de Jornalismo Popular e Alternativo (Alterjor), coordenado por 

Luciano Maluly. O estudo tem o intuito de contribuir para a formulação de conceitos teóricos 

e metodológicos de análise que deem conta das mídias alternativas no cenário latino 

americano, cujas experiências focam na promoção da diversidade cultural em países da 

América Latina. A escolha deste continente deve-se ao fato de que tais nações passam por 

processos de discussão, os quais apontam para a refundação das suas estruturas sociais e 

tentam construir novas estratégias geopolíticas. Como ponto de partida, têm projetos de 

integração continental e novas formas de atuação no cenário global, tendo como objeto 

empírico, os periódicos Le Monde Diplomatique, Fórum e Brasil de Fato, do Brasil; Página 

12, da Argentina; Cambio da Colômbia; America Latina in Movimento, do Equador.  

A problemática que envolve a pesquisa delimita-se em descobrir: “qual é a 

perspectiva de construção de uma esfera pública cultural em que a diversidade cultural 

expressa pela multiplicidade étnica presente no cenário latino-americano possa de forma 

efetiva expressar-se culturalmente?” (OLIVEIRA, 2011, p.4). No percurso metodológico são 

utilizadas a análise bibliográfica, a análise de conteúdo e as entrevistas. Assim, usa-se a 

quantificação de Unidades Informativas (UIs) referentes à área de cultura em relação ao total 

de espaço do periódico, além do que uma análise dos “filtros” de formulação das notícias nos 

moldes utilizados por Noam Chomsky e Edward Hermann. Também se leva em conta a 

hierarquização das matérias e o perfil dos articulistas mais presentes nos veículos. Além desse 

monitoramento, com o objetivo de avaliar o caráter alternativo dos conteúdos veiculados, 

observam-se os dados institucionais das publicações e também se realizam entrevistas com os 

editores e/ou responsáveis por estes veículos para avaliar o caráter alternativo da práxis 

jornalística. 

Outro estudo na área é Jornalismo Alternativo: quando um modo de dizer e fazer 

é resistência, de Eloísa Joseane da Cunha Klein
6
, que aborda a participação das narrativas dos 

meios de comunicação no espaço público. Apresentado no XI Colóquio Internacional sobre a 

Escola Latino-Americana de Comunicação no ano de 2007, em Pelotas, o artigo se 

                                                           
6
 Eloísa Joseane da Cunha Klein é Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (Unisinos), como bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos. 
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fundamenta através de estudo de caso do Semanário de Informação Política (Ijuí/RS) e do 

Jornal Informação (Porto Alegre/RS), analisados no período de 1975-1977. A autora trabalha 

de início as estratégias de ocultamento do período ditatorial, e aponta algumas considerações 

sobre o jornalismo alternativo no Brasil e no Rio Grande do Sul. Ao partir para a análise, o 

estudo observa quais eram as temáticas abordadas, suas narrativas, e o intuito que tais 

periódicos alternativos tinham de relatar as relações sociais e a realidade do país naquela 

época. Diante disso, questiona de que forma a construção peculiar da notícia tem o potencial 

de transformar estruturas. 

No artigo Comunicação Alternativa: uma reflexão sobre o Jornalismo para além 

da Grande Mídia, Alessandra Possebon
7
 trata sobre o jornalismo alternativo contemporâneo. 

Para tal, a autora se apoia em conceitos como Jornalismo Alternativo, Cultura Popular e 

Comunidade. Inicialmente, desenha um breve panorama histórico do Jornalismo Alternativo 

e, em seguida, apresenta definições e peculiaridades, no cenário atual, sobre esse modo 

diferenciado de fazer jornalismo. O estudo tem como objetivo deliberar as diferentes 

características entre o jornalismo alternativo e a grande mídia. Ainda, apresenta as distinções 

entre o alternativo, o popular, o comunitário e as correlações entre eles. No decorrer do 

trabalho a pesquisadora considera a colaboração dessas iniciativas como instrumentos de 

emancipação da sociedade civil, de enriquecimento do espaço público, de fortalecimento de 

organizações políticas e sociais e, finalmente, como construtores de uma comunicação mais 

democrática.  

Outro trabalho relevante é O Jornalismo Alternativo no Brasil: uma análise da 

revista Caros Amigos, que traça um panorama do jornalismo alternativo no país através de 

análise da revista Caros Amigos, produzido por Rogério Amaral et all.
8
 Metodologicamente, o 

trabalho se constrói através de estudo de caso, acompanhado de técnicas de pesquisa 

documental e bibliográfica em análise de dados qualitativa. São analisadas as reportagens de 

capa de dois exemplares do ano de 2011. Os conceitos trabalhados são: imprensa, jornalismo, 

jornalismo impresso, jornalismo alternativo e revista Caros Amigos. Como resultado final o 

estudo conclui que o conteúdo da revista apresenta particularidades como a oposição aos 

meios de comunicação elitistas (característica encontrada no ápice do jornalismo alternativo 

no período da Ditadura Militar). Também, constata que a tiragem e a qualidade do papel e da 

                                                           
7
 Alessandra Possebon é mestre em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) na área de 

pesquisa Processos Midiáticos e Práticas Socioculturais.  
8
 O estudo tem como autores Rogerio do Amaral, e os estudantes Ana Cláudia Morais da Silva, Bruna dos Santos 

Oliveira, Caroline Feitosa Fachiano e Viviane Cláudia Vieira do Nascimento, da Faculdade de Comunicação 

Social “Jornalista Roberto Marinho” de Presidente Prudente e Universidade do Oeste Paulista. 
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impressão são baixas, e que esse fato é compreendido dentro da proposta desses periódicos, 

uma vez que não utilizam tais recursos como forma de sedução ao leitor, mas sim, como um 

processo para baratear o custo final e ser mais acessível ao público leitor. Por fim, verifica 

que o conteúdo crítico e abordagens que mexam com a soberania nacional são frequentes, o 

que reflete em questionamentos tão recorrentes quanto àqueles discutidos na época da 

Ditadura Militar.  

A arquitetura desse cenário mostra que o Jornalismo Alternativo é estudado no 

âmbito de pesquisas de mestrado e doutorado, e também como tema de monografias. Tal 

diversidade de estudos torna-se ainda maior quando se refere ao jornalismo Alternativo em 

períodos históricos distintos. Ou seja, há quem o tenha refletido em seu surgimento, há quem 

o tenha contemplado na contemporaneidade e ainda há quem tenha considerado sua 

perpetuação no tempo. Neste caso último, pode-se citar a monografia
9
 de Junia Maria Antônio 

intitulada Jornalismo Alternativo ontem e hoje: Framing, pasquins e blogs. "Do papel aos bits 

e bytes das tecnologias digitais, este jornalismo combativo por natureza continua a conquistar 

espaço e marcar território." Foi a partir dessa constatação que se inicia a pesquisa da estudante 

em 2010, na busca pelas características que marcam um jornal impresso dos anos 70 e que 

marcam hoje um blog de notícias independentes. Dessa forma, o estudo busca respostas para 

diferenciar o Jornalismo Alternativo e entender como estas peculiaridades são capazes de se 

perpetuar no tempo, e ainda distingui-las, mesmo que em momentos históricos absolutamente 

diferentes. Logo, a escolha do objeto empírico Jornal O Pasquim se dá pelo fato deste ter sido 

um ícone de Jornalismo Alternativo durante muitos anos e ter se firmado como um veículo 

respeitado no país. Já para analisar o jornalismo alternativo na atualidade, a escolha de um 

blog partiu da premissa de que este tivesse uma boa audiência e um discurso oposicionista, 

que caracteriza o Jornalismo de Guerrilha. Por esta razão foi escolhido o Blog Somos 

Andando, da jornalista Cristina Rodrigues. Mantendo uma postura crítica diante dos fatos da 

sociedade, o blog existe desde 2008 e já alcançou a marca de 12.000 acessos. Para apontar o 

que era notícia no jornal O Pasquim e o que é notícia na mídia alternativa da cibercultura, a 

estudante toma como suporte a teoria do Framing. E, com o intuito de verificar também os 

canais de interatividade do passado e presente, a linguagem, os critérios de noticiabilidade, a 

utilização do humor, a opinião e o perfil dos jornalistas que trabalhavam e trabalham nas duas 

publicações, foi utilizada como metodologia a análise bibliográfica e uma análise de 

conteúdo. Para tal, foram analisadas quantitativa e qualitativamente quatro edições de O 

                                                           
9
 A monografia da acadêmica Junia Maria Antônio, sob a orientação da Professora Lorena Peret Tárcia foi 

apresentada ao curso de Jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH). 
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pasquim e um mês do blog Somos Andando. Os conceitos trabalhados foram o Jornalismo 

Alternativo enquanto denominação e características, Mídias Radicais no que remete à história 

e Framing.  

Para finalizar este movimento em torno do estado da arte dos estudos do 

Jornalismo Alternativo, aponta-se o trabalho de Alexandre Haubrich
10

, do blog e também 

jornal impresso, Jornalismo B*, que reflete em quatro pequenos artigos, publicados em 

janeiro deste ano e denominados Democracia na comunicação e necessidades 

revolucionárias (parte I, II, III e IV) sobre a urgência de uma mudança no modelo midiático 

comunicacional. A partir dessa proposta, pontua a necessidade de pensar estratégias 

institucionais e discursivas para viabilizar essa mudança. Afirma que, a democratização da 

comunicação possui um forte potencial revolucionário, pois mexe com sustentáculos básicos 

da estrutura capitalista: o aparelho ideológico (as igrejas, a indústria cultural, a educação 

formal, e os grandes meios de comunicação), o Estado e as empresas privadas. A inversão 

desse modelo se constrói, segundo o autor, a partir de uma orientação popular, democrática, 

horizontal e plural. E, para que essa desconstrução do discurso oficial seja feita, os artigos 

pontuam e refletem sobre três direções fundamentais: a demonstração dos interesses 

envolvidos naquela formulação discursiva; o sentido imediato de reconstrução do discurso 

sob outro paradigma; e a recuperação, para seu significado original, de expressões das quais a 

mídia hegemônica apropriou-se. Em relação ao primeiro ponto – a demonstração dos 

interesses envolvidos naquela formulação discursiva, o autor se refere à necessidade de 

esclarecer os interesses dos patrocinadores (colocados como grandes empresas com vocação 

para monopólio), e também os interesses políticos que estão envolvidos na escolha das pautas 

e abordagens a serem publicadas. O segundo ponto – o sentido de reconstrução do discurso 

sob outro paradigma, direciona para a imediata formulação de um novo viés, no sentido de 

suprir o vazio que seria criado nessa desconstrução discursiva oficial. Ou seja, não se pode 

simplesmente eliminar o discurso atual sem que haja um novo paradigma em seu lugar. E por 

último, sobre - a recuperação, para seu significado original, de expressões das quais a mídia 

hegemônica apropriou-se o jornalista se refere a conceitos como liberdade de imprensa, 

liberdade de expressão, democracia, violência e política, recolocados em seus lugares 

originais com o objetivo de viabilizar a mudança das estruturas da sociedade. Haubrich faz 

ainda referência a países latino-americanos tais como Venezuela, Bolívia, Equador e Cuba 

que, assolados pelo bloqueio econômico estadunidense e, não menos criminoso, pelo bloqueio 
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 Alexandre Haubrich é Jornalista, editor do blog Jornalismo B (www.jornalismob.com).  
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midiático que atinge o direito à informação, ao conhecimento, e à realidade – e a ação sobre 

ela, para deixar clara a urgência dessa transformação midiática, sob uma linha mais 

democrática e, de fato, como um espaço de interesse público.  

Assim, sem a pretensão de abarcar a totalidade das investigações produzidas na 

área, e consciente das limitações de tempo e finalidades desta monografia, com base nas 

considerações apontadas a partir desse resgate, acredita-se que o estudo aqui deliberado 

assume relevância no entendimento do papel das mídias na sociedade contemporânea. 

Discussão essa que se torna fundamental à medida que cresce nos meios acadêmicos a função 

do jornalismo na construção da esfera pública. 
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4. MARCO TEÓRICO–METODOLÓGICO 

 

Com base no problema situado anteriormente, este capítulo apresenta de forma 

detalhada a trajetória teórico-metodológica desse estudo. O percurso construído aqui partiu da 

concepção de Odília Fachin (2003, p.123) de que a pesquisa “é um procedimento intelectual 

em que o pesquisador tem como objetivo adquirir conhecimentos por meio da investigação de 

uma realidade e da busca de novas verdades sobre um fato, um objetivo ou um problema”. 

O olhar do pesquisador, na procura por respostas, permitiu nesta ocasião ordenar 

os questionamentos propostos com o intuito de conhecer um fenômeno específico. Assim, 

soltam-se as amarras de uma leitora comum e parte-se para uma jornada que exige atenção, 

leitura, indagação, investigação, análise, interpretação e registro.  

A natureza deste estudo é qualitativa, processo em que o pesquisador é 

participante não neutro. Tem-se claro que toda ação da pesquisa envolve motivações 

subjetivas na tentativa de objetivação de dinâmicas que se atrelam tanto na observação como 

na análise do objeto de estudo. Trata-se portanto, de uma pesquisa analítica e interpretativa 

em que observar e compreender fizeram parte do processo, na qual os recursos utilizados para 

efetivar tais estudos são variados, e o que determina a escolha são os objetivos, a construção 

do problema, e a análise do objeto.  

Formuladas tais opções, o primeiro passo dado foi a realização de um 

levantamento bibliográfico que envolveu a busca pelo estado da arte do campo pesquisado: 

monografias, artigos científicos, teses, resenhas, entre outros trabalhos – colhidos na rede 

online. E ainda um levantamento documental: eventos relacionados à democratização da 

comunicação – seminários, debates, manifestações; e outras fontes que expressaram opiniões 

consideradas relevantes a esta pesquisa, foram tomadas como exemplos no capítulo anterior, e 

somaram para compreender como a área do jornalismo alternativo produz suas análises dentro 

das mais diversas tematizações.  

Após verificar os diferentes enfoques dados ao jornalismo alternativo em 

trabalhos, passou-se a pensar na melhor e/ou mais adequada abordagem para dar suporte e 

direcionar este estudo ao esclarecimento de sua própria problemática. Logo, ao debruçar-se 

nas teorias mais recentes da área da comunicação, pensou-se que o enfoque que melhor 

permite evidenciar as especificidades (aspectos, marcas, elementos, simbolismos) do objeto 

em estudo é o enquadramento. 
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Embora o termo frame tenha sua origem relacionada aos enquadramentos de 

imagens na fotografia e no cinema, será sua aplicação como ferramenta teórica de análise do 

mundo social que influenciará mais diretamente os estudos de comunicação. 

Nessa perspectiva, uma das fontes no desenvolvimento do conceito de „quadro‟ ou 

„enquadramento‟ se encontra nos estudos de Erving Goffman, primeiro a utilizar o Framing 

por volta de 1974. Para o autor, o enquadramento é considerado como uma forma de 

organização dos acontecimentos – compartilhados coletivamente - baseados na nossa 

habilidade de dar sentidos às coisas e de compor nossas linhas de ação social: “...as definições 

de uma situação são construídas em concordância com princípios de organização, os quais 

governam eventos - ao menos os eventos sociais - e nosso envolvimento subjetivo com eles” 

(1986, p. 10-11) A importância desse conceito então, de um modo geral e ainda mais pontual 

para esta pesquisa, se coloca diretamente relacionada à identificação das tendências dos meios 

noticiosos e à análise de comunicação com um enfoque que é específico do campo 

jornalístico.  

Após essa elaboração inicial, o Framing foi apropriado por diversos 

pesquisadores, como o influente Robert Enttman, dedicados ao estudo da notícia. A partir 

dessas apropriações, a utilização da teoria encontrou duas formas diferentes que se destacam: 

o Framing de mídia, que se refere aos enfoques apresentados pelos veículos de comunicação 

para um determinado tema (base para esta pesquisa), e o Framing de audiência, que se 

relaciona ao modo como o público vai enquadrar certos assuntos a partir do que é oferecido 

pelos meios.  

Depois de compreendê-la e de verificar suas diferentes aplicações no campo 

comunicacional, observou-se que o Framing de Mídia diz muito das ideologias e propostas de 

um meio de comunicação, característica importante para o processo de análise deste estudo. 

Assim sintetizando, a teoria do Framing será aqui utilizada para demonstrar como a imprensa 

retrata o mundo em termos de seleção e construções simbólicas no encontro de uma estrutura 

que de conta de priorizar e/ou alcançar uma comunicação mais democrática. 

 

4.1. Agendamento, Priming e Framing 

 

Utilizar a Teoria do Framing como fundamentação teórica-metodológica implica, 

primeiramente, em discorrer sobre a comparação do conceito de Framing com outros modelos 

– Agenda Setting e Priming – para só então apresentá-la como instrumental para análise de 

fenômenos midiáticos. Considera-se como princípio que toda teoria se desenvolve numa 
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crescente e para alcançar uma amplitude maior há que se acolher influências, conceitos, e 

demais teorias incorporadas no decorrer dos tempos e dos diferentes processos 

comunicacionais. 

Maxwell McCombs, esclarece esse processo: “Raramente teorias emergem 

prontas. Tipicamente elas começam com um insight sucinto e são subsequentemente 

elaboradas e explicadas durante muitos anos por vários investigadores e pesquisadores de seu 

terreno intelectual” (2009, p.8). 

A Agenda Setting – que em português também pode ser chamada de 

agendamento, por exemplo, foi utilizada pela primeira vez em 1967 e continuou a se 

desenvolver por mais de 35 anos. Surgiu como novo modelo de mudanças ao campo da 

comunicação e retomou à ideia de que os meios de comunicação de massa produzem efeitos. 

Tal padrão elabora, segundo Daniela Zanetti, “uma perspectiva de co-relação entre a ênfase 

que a mídia deposita sobre certos assuntos e a relevância dada a eles pelo público.”
11

 

Desse modo, o agendamento, segundo Giovandro Marcus Ferreira, “constrói sua 

hipótese afirmando que a influência não reside na maneira como o mass media faz o público 

pensar, mas no que eles fazem o público pensar. Há um deslocamento na imposição dos 

efeitos dos mass media de como pensar para o pensar” (2001, p.12). 

O mass media que o autor se refere, são os meios de comunicação de massa, 

citados anteriormente e que McCcombs retrata a partir da conceituação de comunicação de 

massa como: 

 

[...] um processo social no qual a mesma mensagem, seja ela impressa ou no formato 

audiovisual, é disseminada a uma vasta população. Numerosas características destas 

mensagens influenciam quantas pessoas lhe prestam atenção e apreendem aos menos 

alguma porção de seu conteúdo (MCCCOMBS, 2009, p.87). 

 

Ou seja, os meios de comunicação de massa são aquelas mídias a que a maioria da 

população tem acesso. E a relação de tais veículos com o agendamento se dá na sua função de 

polarizar receptores em torno da sugestão efetuada pelo emissor. Assim, podemos dizer que o 

agendamento é o poder que uma mídia tem de pautar assuntos/notícias que serão discutidos e 

que passarão a ser relevantes para o público e, até mesmo, para demais meios.  

Por sua vez, a teoria do Framing, tomando como base a conceituação da palavra 

Framing engloba outra premissa: 

 

                                                           
11

 Artigo disponível in: (http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/artigos10_a.htm). Acessado em 26 de março de 

2014. 

http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/artigos10_a.htm
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A palavra "frame" significa moldura, quadro, estrutura. Portanto, como verbo traz a 

ideia de emoldurar, formular, enquadrar, estruturar e, portanto, organizar a partir de 

certas pré-configurações. Framing, nesse sentido, pode ser compreendido como 

"enquadramento" (termo também usado na tradução da obra MCQuall para 

português) (ZANETTI, 2008, p.03). 

 

Dessa forma, o Framing passa a ser considerado por alguns autores, como 

McCombs, um segundo nível do agendamento, pois também organiza a produção e o 

consumo das mensagens midiáticas. Ou seja, o primeiro nível aplica-se a organizar quais os 

assuntos são pauta na agenda da mídia e do público, e o segundo se preocupa com a 

disposição/enquadramento de como esses assuntos são tratados – referente às diferentes 

abordagens e quais peculiaridades em torno do tema serão predominantes. 

Inseridos nas pesquisas de comunicação, os novos modelos do Priming e 

Framing, então, são baseados na ideia de que a mídia produz fortes efeitos; porém, 

consideram que antes são dependentes de características e predisposições do público, bem 

como de linhas editoriais e ideologias sustentadas pelos veículos. Assim, o público para quem 

se “fala” e se pensa as matérias jornalísticas influencia e interfere no modo como elas são 

organizadas. 

Cabe referir que o Priming e o Framing se distinguem em suas premissas: 

 

O priming se refere às mudanças de padrões nas avaliações do público sobre 

determinados assuntos e ocorre quando o conteúdo da mídia sugere quais temas 

devem ser usados como paradigma na avaliação da performance de lideranças 

políticas, governantes e instituições (ZANETTI, 2008, p.02). 

 

O Framing por sua vez, ocorre de forma diferente: “é baseado na premissa de que 

a maneira como um assunto é caracterizado em matérias noticiosas pode ter uma influência na 

forma como é compreendido pela audiência” (SCHEUFELE; TEWKSBURY, 2007, p. 11 

apud ZANETTI, 2008). Assim, a sua utilização está relacionada com a organização de 

quadros de referência como padrões de produção e recepção de mensagens midiáticas. 

Desse modo, cabe ressaltar que o Framing pode ser utilizado a partir de dois 

significados fundamentais enfatizados por McQuail:  

 

um que se refere à maneira como o conteúdo é enquadrado pelos jornalistas num 

dado contexto familiar e de acordo com uma certa estrutura de significado, e outro 

que tem a ver com o seu efeito no público. A audiência adota os quadros de 

referência oferecidos pelos jornalistas e vê o mundo de maneira semelhante. Os 

meios de comunicação criam quadros de referência na produção das mensagens 

para, em seguida, serem re-apropriados pelo público, que os utiliza para interpretar a 

realidade social e discutir sobre ela (McQuail, 2003, p.501 – apud FERNANDES, 

2012, p.8). 
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Assim, a abordagem do frame se difere da agenda setting e do Priming, entre 

outras razões, por se preocupar mais em explicar o processo de produção de notícias, que 

inclui a atuação de forças e grupos sociais no sentido de moldar e conduzir o discurso público 

acerca de uma questão específica, por exemplo. Nesse sentido, a teoria tem contribuído para o 

campo dos movimentos sociais, principalmente, para explicar como esses atores ou grupos 

sociais mobilizam e sustentam uma ação.  

Essa consideração do Framing para além de uma forma de media effects, em que 

se considera a relação entre o Framing de mídia e as forças políticas e sociais não é vista 

somente como um fator importante na sua distinção, mas também, para a sua aplicação e 

conceituação teórica. Nessa perspectiva, Entman (1993) orienta que para se analisar o 

enquadramento de uma reportagem é necessário: 

 

Primeiro, identificar o problema, detectando se é de ordem política ou econômica, 

por exemplo. Em seguida traçar as causas que motivam a problemática. Um outro 

aspecto a ser observado são os atores envolvidos no caso. Por conseguinte, verificar 

quais são as possíveis remediações sugeridas e a quem é creditado poder de 

resolução. Por fim, fazer a avaliação moral da construção social feita a partir do 

enquadramento (ENTMAN, 1993 apud SANTOS, 2010, edição 595)
12

. 

 

Dado esse passo, o autor ressalta para a observação de cinco elementos: 

palavras-chave, metáforas, conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na narrativa jornalística. 

Para ele, o Framing pode ser identificado através da observação de imagens e palavras 

repetidas com frequência em uma matéria jornalística no sentido de tornar algumas ideias 

mais fortes que outras, uma vez que o Framing é construído, também, a partir de elementos 

que aparecem insistentemente no texto. 

Assim, a fase do Framing, ou do delineamento de um quadro interpretativo, no 

qual “o objeto focalizado pela atenção da mídia é enquadrado e interpretado à luz de algum 

tipo de problema que ele representa”, ganha importância nesta pesquisa para o esclarecimento 

de tendências democráticas nas reportagens analisadas. Disposições estas que, não podemos 

esquecer, levam em conta principalmente o posicionamento do jornal, ou seja, a linha 

editorial que assume, e o público com o qual “trabalha”. 

Com essa perspectiva, a utilização da teoria do Framing será retomada no 

capítulo intitulado “Definição do universo de análise”, posterior ao referencial teórico desta 

pesquisa. Assim, os usos do Framing estarão ali contextualizados com o intuito de pensar 

uma comunicação democrática e relacionados diretamente com o cenário analisado.  

                                                           
12

 Uma análise de enquadramento, por Dominique Azevedo dos Santos em 22/06/2010 na edição 595, disponível 

em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/uma_analise_de_enquadramento  

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/uma_analise_de_enquadramento


30 
 

5. COMUNICAÇÃO: NOVAS FORMAS DE FAZER  

 

O presente capítulo se destina a apresentar tanto os entrelaçamentos como as 

peculiaridades entre os conceitos de comunicação comunitária, popular e alternativa. Assim, 

visa contribuir para o melhor entendimento dos pressupostos teórico-metodológicos do campo 

comunicacional popular, bem como para o esclarecimento do universo que envolve o objeto 

de estudo deste trabalho.  

Toma-se como partida, então, o paradigma comunicacional latino-americano, que 

emergiu na década de 1980, e lançou uma nova forma de pensar e estudar o campo midiático. 

De acordo com Beatriz Dornelles
13

, foi a partir das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 

que passam a discutir os problemas referentes à vida da comunidade e a ampliar debates 

sociais e políticos, que as classes populares deixam de ser vistas como massa.  

Esta mudança difundiu uma forma de pesquisar uma realidade local de fazer 

comunicação em que são considerados contextos sociais, políticos e econômicos específicos 

de cada lugar, e não mais à luz de teorias importadas – da Europa ou dos Estados Unidos. 

Passa-se a observar, então, uma nova configuração de comunicação feita por uma comunidade 

ou grupo de pessoas, e não para ou sobre eles – fato que possibilitou uma leitura crítica dos 

meios de comunicação hegemônicos e uma afirmação das classes subordinadas – na soma de 

vozes e de agendas.  

A chamada grande mídia assume um papel tão dominante na sociedade que passa 

a ser encarada, pela maioria, como se a comunicação se reduzisse a um sistema único. Nas 

mãos de duas dezenas de conglomerados, dois terços das informações e dos conteúdos 

culturais disponíveis no planeta são veiculados pela mídia tradicional – dados explanados por 

Denis de Morais. Num todo isso comporta uma representatividade generosa e, assim, outros 

processos comunicacionais, como os comunitários – não menos importantes – tendem a ser 

menosprezados pelo seu desenhar simples e de menor alcance público. No entanto, tendo 

como base essas mudanças na cultura comunicacional, o papel social (função essencial no 

jornalismo) se compreendido como critério de análise no entendimento das potencialidades da 

comunicação enquanto forma de conhecimento, de expressão e de democratização, ganha 

muito mais abrangência nesses pequenos meios.  

A partir de tais aspectos emergem outros conceitos de comunicação como a 

comunicação comunitária, popular e a alternativa que, como veremos a seguir, ora se 

                                                           
13

 Divergências conceituais em torno da comunicação popular e comunitária na América Latina. In: Revista da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação, 2007, p. 2 
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complementam, ora se distanciam. O que as diferem, amplamente falando, segundo Cicília 

Peruzzo (2004), é o lugar social em que se dão, o tipo de prática que envolvem e a percepção 

de diferentes estudiosos. E o que as colocam como sinônimos, ressalta a autora, diz respeito 

ao mesmo sentido político que tais processos comunicacionais aderem: como um espaço 

(público) de expressão de segmentos afastados dos grandes centros de poder, de mobilização 

social, de participação política e de socialização de interesses comuns voltados à justiça e à 

inclusão. 

Dessa forma, tal capítulo se valerá de diferentes definições, levando em 

consideração a elaboração plural e contínua adequação dos termos a seguir abordados. Os 

conceitos serão expostos com a clareza de que se reconfiguram frente à diversidade de 

práticas e contextos históricos, sociais e políticos.  Assim, serão apresentadas as várias 

posições em torno dessa outra comunicação, auxiliando-se especialmente, nos estudos 

realizados por Cicília Peruzzo (1998, 2003, 2004, 2006, 2009), Raquel Paiva (2003) e 

Bernardo Kucisnski (1991), e trazendo a discussão para a atualidade.  

 

5.1. Comunicação popular 

 

No Brasil, a existência de veículos vinculados a organizações populares 

aparece de forma irregular durante quase todo o decorrer do século XX. São meios de 

comunicação que assumem uma linha editorial voltada a interesses das classes populares, 

trabalhadoras e subalternas. Porém, Cicília Peruzzo pontua que as pesquisas referentes a esse 

tipo de comunicação se dão, de maneira mais abrangente, nas décadas de 1970 e 1980, 

quando tomam uma ênfase maior no contexto das lutas sociais do período. Nesse contexto a 

autora define que a comunicação popular:  

 

não se caracteriza como um tipo qualquer de mídia, mas como um processo de 

comunicação que emerge da ação dos grupos populares. Essa ação tem caráter 

mobilizador coletivo na figura dos movimentos e organizações populares, que 

perpassa e é perpassada por canais próprios de comunicação (PERUZZO, 2006, 

p.2). 

 

Com o passar do tempo, as experiências de comunicação popular, no entanto, se 

desenvolvem de formas variadas. Se relacionam com diferentes veículos, a partir de diferentes 

contextos sociais e políticos, com propostas, abordagens e linguagem particulares. Christa 

Berger chega a vislumbrar que os estudos da comunicação popular abarcam uma contribuição 

para uma teoria de comunicação:  
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O estudo da comunicação popular redefiniu os marcos de problemática da 

comunicação. Durante muito tempo falar de comunicação significou falar de meios, 

canais, mensagens. Agora falar de comunicação popular implica falar de cultura, de 

relação. [...] Ou seja o estudo da comunicação popular redefiniu o próprio conceito 

de popular, superando a versão populista e idealista, para quem povo é consciência 

de classe em oposição a massa despolitizada. Esta redefinição permitiu pensar a 

diversidade e a pluralidade e revalorização a relação entre comunicação de massa e 

comunicação popular, redimensionando este espaço ambíguo e conflitivo em que se 

produz o popular, fora do qual é elevado a uma categoria abstrata (BERGER, p.30-

31 apud Cicília Peruzzo, 2003, p.103) 

 

A partir dessa relação com a palavra popular, este tipo de comunicação acaba 

assumindo conotações diversas, que devem ser consideradas fundamentalmente para o 

entendimento dos processos em que a ela se origina, se desenvolve e se mantém ativa até os 

dias de hoje. É nesse sentido que a pesquisadora ressalta a importância de, antes de se prender 

a uma definição de comunicação popular, entender que: 

por comunicação popular se podem compreender processos variados, o que lhe 

confere características singulares. Primeiro, porque ela envolve desde os pequenos 

meios de comunicação dirigida até os de comunicação grupal e os de comunicação 

massiva. Segundo, porque os veículos especificamente populares não são elaborados 

com metodologias uniformes. Terceiro, porque enquanto existem instrumentos de 

uma comunicação realmente participativa, outros só abrem espaço ocasionalmente 

para o “voz do povo” e alguns nem chegam a isso, traduzindo até mesmo formas 

autoritárias de comunicação (PERUZZO, 1998, P.122). 

 

Desse modo, para relacionar o “popular”, a autora destaca três correntes em seu 

estudo: popular-folclórico, popular-massivo e popular-alternativo. Na primeira, o popular tem 

suas referências nas “expressões culturais tradicionais e genuínas do “povo”, presentes em 

manifestações folclóricas, festas, danças, ritmos, crenças, costumes, objetos” (p.118). Para a 

segunda corrente, o popular abarca o universo da indústria cultural seguindo três linhas 

definidas pela maneira como cada uma vê o popular:  

a)na apropriação e incorporação das linguagens, da religiosidade, e de outras  

características da cultura do povo pelos meios de comunicação de massa. b) nos 

meios massivos e em certos programas de elevado poder de penetração, 

influência e aceitação (como, por exemplo, novelas, Faustão, Cidade Alerta) c) 

em programas massivos sintonizados com as problemáticas de bairro ou 

comunitárias (PERUZZO,2004, p.118). 

 

E a terceira corrente o popular situa-se no universo dos movimentos sociais. É 

aqui que a comunicação popular ganha força no presente estudo, quando passa a estar 

efetivamente ligada à luta do povo – como um processo, segundo Peruzzo (2004, p.119), 

capaz de “inferir modificações em nível de cultura e contribuir para a democratização dos 

meios comunicacionais e da sociedade.”  
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Logo surge outro ponto importante para a compreensão desse tipo de 

comunicação, comentado ainda durante a contextualização deste capítulo: envolver seus 

processos para além do estudo do meio comunicativo em si. Ou seja, considerar acima de tudo 

o contexto e a dinâmica social na qual ela se insere para então lhe dar significado.  

Assim relacionada, a comunicação popular, de acordo com a autora, emerge numa 

conjuntura de “insatisfação decorrente das precárias condições de existência de uma grande 

maioria e das restrições à liberdade de expressão pelo meios massivos.” (p.115). É a partir 

dessa totalidade que pensa-se em uma forma alternativa de comunicação dos setores 

populares. Quer dizer: 

 

Ela é resultado de um processo, realizando-se na própria dinâmica dos movimentos 

populares, de acordo com as suas necessidades. Nessas perspectiva, uma de suas 

características essenciais é a questão participativa voltada para a mudança social. 

(...) vinculada à prática de movimentos coletivos, retratando momentos de um 

processo democrático inerentes aos tipos, às formas e aos conteúdos, diferentes 

daqueles da estrutura então dominante, da chamada “grande imprensa” 

(PERUZZO,2004, p.115).  

 

Observa-se, então, que a comunicação popular advém de uma realização da 

sociedade civil, que se modifica historicamente a partir do que o contexto lhe impõe, 

abraçando novos espaços e incorporando diferentes canais, por exemplo. O que no início dos 

anos oitenta era visto como uma comunicação revolucionária, libertadora e reivindicativa, nos 

anos noventa agrega junto a essas características a busca por mídias, bem como, por uma 

sociedade mais democráticas.  

Inseridas em tal universo a comunicação comunitária e a alternativa se entrelaçam 

com a popular justamente quando lhe são atribuídos adjetivos referentes aos propósitos de 

democratizar e de tornar as estruturas de poder mais participativas, sempre assumindo novas 

conotações específicas.  

 

5.2. Comunicação comunitária 

 

A respeito da possível comparação entre as imprensas popular e comunitária, 

Marques de Melo afirma que: “[...] uma imprensa só pode ser considerada comunitária 

quando se estrutura e funciona como meio de comunicação autêntica de uma comunidade. 

Isto significa dizer: produzida pela e para a comunidade” (1979, p. 112). 

Diante de tal afirmação, assim como a expressão “comunicação popular” foi 

considerada a partir do adjetivo popular, que deriva da palavra povo, antes mesmo de 
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conceituar comunicação comunitária, torna-se importante o entendimento de comunidade, 

para só então, a posteriori, compreender a expressão relativa ao campo comunicacional. 

Segundo o dicionário Aurélio online
14

 comunidade se apresenta como: 

 

Estado do que é comum; paridade; comunhão, identidade: comunidade de 

sentimentos./Sociedade religiosa submetida a uma regra comum./Sociologia 

Agrupamento social que se caracteriza por acentuada coesão baseada no consenso 

espontâneo dos indivíduos que o constituem (AURÉLIO, 2008). 

 

Mais do que as relações da área de abrangência de governos constituídos, de 

localismo e tribalismo, a comunidade que reflete-se aqui se fundamenta nas linhas de 

pensamento elaboradas por Raquel Paiva em “O espírito comum”, em que comunidade: 

 

Diz respeito aos agenciamentos interpessoais e midiáticos, que vem procurando 

caminhos sociais e comunicacionais não regidos pelo fechamento organizacional 

[...] Comunidade é a metáfora que, aqui, nos parece adequada para a construção de 

uma nova forma para o laço social. [...] um caminho de redescrição das tentativas 

sociais de produzir comunicação a partir de uma experiência comum, fora dos 

grandes circuitos do capital (PAIVA, 2003, p.10). 

 

Logo, relacionada a tal definição, a comunicação comunitária abarca um espaço 

de expressão de uma comunidade, elaborado pelos seus membros e destinado à manifestação 

de interesses e necessidades comuns. Assim, grosso modo, podemos considerá-la como um 

canal de prestação de serviços, conscientização e formação cidadã, sempre conexo com 

assuntos de uma realidade local, mergulhados na cultura, no lazer e na educação para a 

promoção do bem comum e do desenvolvimentos do grupo. 

Cicília Peruzzo constrói, em seus estudos, uma conceituação que considera 

ainda outros aspectos ligados a este tipo de comunicação: desde sua origem até seus 

propósitos. Dessa forma, a comunicação comunitária, segundo a autora, se enquadra como:  

 

processos de comunicação constituídos no âmbito de movimentos sociais populares 

e comunidades de diferentes tipos, tanto as de base geográfica, como aquelas 

marcadas por outros tipos de afinidades. É sem fins lucrativos e tem caráter 

educativo, cultural e mobilizatório. Envolve a participação ativa horizontal (na 

produção, emissão e na recepção de conteúdos) do cidadão, tornando-se um canal de 

comunicação pertencente à comunidade ou ao movimento social e, portanto, deve se 

submeter às suas demandas (PERUZZO, 2009, p. 140).  

 

Quando a autora afirma que tal comunicação se constitui através de comunidades 

variadas, em que o fato de morar no mesmo bairro ou condomínio, e/ou pertencer a uma 

                                                           
14

 Dicionário Aurélio Online 2008 -2014 disponível em http://www.dicionariodoaurelio.com/Comunidade.html  

http://www.dicionariodoaurelio.com/Comunidade.html
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mesma etnia deixa de revelar por si só a existência de comunidade, passa-se a considerar 

reconfigurações do conceito; porém, ressalta Peruzzo, sem abandonar elementos intrínsecos 

de sua formação:  

  

Apesar das alterações, muitos dos princípios desenvolvidos pelos clássicos 

preservam grande validade até os dias atuais. As comunidades continuam a se 

caracterizar pela existência de um modo de relacionamento baseado na coesão, 

convergência de objetivos e de visão de mundo, interação, sentimento de pertença, 

participação ativa, compartilhamento de identidades culturais, co-responsabilidade e 

caráter cooperativo (PERUZZO, 2006, p.14). 

 

Desse modo, embora não seja imutável, observa-se, por exemplo, que a 

conceituação de comunicação comunitária, no seu propósito, quase sempre aparece conectada 

a palavras como cidadão e cidadania. É como se diferentes elementos se somassem ao 

processo, no decorrer dos tempos, porém continuamente envoltos na mesma direção. Nesse 

sentido, Raquel Paiva define comunicação comunitária como aquela “[...] que efetivamente 

possa comprometer o indivíduo com o exercício de sua cidadania, que possa permitir-lhe uma 

atuação no seu real-histórico, podendo transformar, inclusive, sua existência e a das pessoas à 

sua volta” (2003, p.68). 

Considerando dessa forma, a comunidade se apresenta como importante espaço 

político e a comunicação dali oriunda possibilita o despertar crítico dos seus membros e a 

negação de mecanismos capitalistas que anulam o indivíduo. Peruzzo (2006) dialoga sobre o 

conceito com Paiva (2003, p.26) para quem “[...] a proposta comunitária surge como nova 

possibilidade de socialização, com o propósito de fazer frente ao modelo econômico em que o 

número dos excluídos parece cada vez mais ampliado”.  E também com Baumann (2003, 

p.71) que ao discutir os movimentos pelo direito à diferença, considera que a “luta pelos 

direitos individuais e sua alocação resulta numa intensa construção comunitária”. 

É nessa perspectiva que Ciro Marcondes, citado por Paiva, reforça antes de 

qualquer premissa o comprometimento político vinculado ao jornalismo comunitário: 

O jornalismo comunitário é o meio de comunicação que interliga, atualiza e organiza 

a comunidade, e realiza os fins a que ela se propõe. (...) um jornal comunitário (...) é 

elaborado por membros de uma comunidade que procuram através dele obter mais 

força política, melhor poder de barganha, mais impacto social, não para alguns 

interesses particularizados (anunciantes, figuras proeminentes), mas para toda a 

comunidade que esteja operando o veículo. (MARCONDES, 1986, p.161, apud 

PAIVA, 2003, p.136) 
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Se tomarmos como exemplo ações de organizações de classe, de cooperativas, de 

mobilização de jovens, a comunicação comunitária se coloca, então, como intermediadora 

desses diálogos, incluindo os comunitários no processo de organização. Considerada de tal 

forma, e valendo-se das contribuições de Marcondes (1986), compreende-se que “a inserção 

da força comunitária possa atuar no sentido de promover maior coesão social.” 

Por tudo que foi analisado, a comunicação comunitária, assim como as demais 

formas refletidas neste capítulo, passam por mudanças, reconfiguram-se e sempre devem ser 

compreendidas segundo as dinâmicas sociais em que se desenvolvem, misturam-se em 

algumas de suas aspirações, porém sem perder singularidades. A comunicação comunitária, 

em suma, é aquela que “se caracteriza por processos de comunicação baseados em princípios 

públicos, tais como não ter fins lucrativos, propiciar a participação ativa da população, ter 

propriedade coletiva e difundir conteúdos com a finalidade de educação, cultura e ampliação 

da cidadania” (PERUZZO, 2006, p.9). 

 

5.3. Comunicação alternativa 

 

Apesar dessa aparente indefinição dos conceitos quando os exemplos 

apresentados misturam características de popular com comunitário, com alternativo, com 

informativo e assim por diante, pode-se adiantar que, atualmente, existe uma tendência 

conciliatória por parte dos pesquisadores em torno do conceito de “imprensa alternativa”. 

Com diferentes modos de dizer, e considerando mudanças nos aspectos sociais, 

políticos e econômicos, bem como estruturais, a imprensa alternativa é compreendida de um 

modo amplo como aquela que pratica um jornalismo à margem da chamada imprensa 

convencional. Seriam os jornais alternativos a uma grande imprensa. Uma alternativa, uma 

opção a mais dentre as mídias já existentes.  

Tal conceituação traz referências dos primeiros usos da comunicação alternativa 

típica dos anos 1960 aos 1980, em que “ela surgiu para designar tanto a comunicação popular, 

como para caracterizar o tipo de imprensa não alinhada à linha da mídia tradicional, então sob 

a batuta da censura do regime militar no Brasil” (PERUZZO, 2006, p.7). Pontua-se, então, 

que suas características carregam outros posicionamentos que denotam uma atitude política e 

retomam um processo de comunicação que surge de grupos populares.  

Para Bernardo Kucinski, a imprensa alternativa surgiu da articulação de duas  

forças igualmente compulsivas: 
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O desejo das esquerdas de protagonizar as transformações institucionais que 

propunham e a busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços alternativos à grande 

imprensa e à universidade. É na dupla oposição ao sistema representado pelo regime 

militar e às limitações à produção intelectual jornalística sob o autoritarismo, que se 

encontra o nexo dessa articulação entre jornalistas, intelectuais e ativistas políticos 

(KUCINSKI, 1991, p.16). 

 

Em resumo, o autor propõe, como veremos de forma mais detalhada no próximo 

capítulo que, apesar da comunicação alternativa estabelecer laços com os movimentos 

políticos e organizações de esquerda frente ao regime, sua força maior se concentrava na 

motivação de jornalistas da época na criação de um modelo alternativo. Na sua análise, os 

jornais alternativos nasciam a partir de um episódio específico em que o fechamento de 

espaços da grande imprensa, por exemplo, abria lacunas para um grupo de jornalistas rumo a 

uma alternativa.  

Semelhante ao que já foi explanado, Peruzzo (2006) afirma que a imprensa 

alternativa foi, nesse período, representada por pequenos jornais, em geral no formato 

tablóide, que ousavam analisar criticamente a realidade e contestar um tipo de 

desenvolvimento. Porém, ressalta que outros produtos do circuito dos movimentos populares, 

como os boletins informativos, panfletos, alto-falantes, carro de som, literatura de cordel, 

slides etc. também foram chamados de alternativos pela força do sentido do seu conteúdo.  

Dessa forma, o que caracteriza o jornalismo como sendo alternativo, mais 

especificamente falando, é a representatividade de uma opção enquanto fonte de informação, 

de conteúdo e de abordagem plural e diferente das já apresentadas. Ainda que sua definição 

não seja consensual, optou-se neste trabalho compreender a mídia alternativa no sentido de 

valorizar seus modos diferenciados de produção. Modos estes em que a participação dos 

indivíduos, a explicitação das ideologias e o caráter de mobilização inerente à sua prática 

figuram como algumas das especificidades fundamentais no seu processo comunicacional.  

Ou seja, no decorrer deste estudo, a mídia alternativa não se coloca, somente, 

como oposição política, mas principalmente como oposição ao sistema hegemônico de 

comunicação, no sentido de atuar como um porta-voz de diferentes grupos sociais. E tal 

relação se consolida a partir de suas apropriações sincronizadas com o movimento das forças 

sociais e com a sua capacidade de mobilização, bem como de articulação no sentido de 

intervir no espaço público.  
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6. POR UMA OUTRA HISTÓRIA DA MÍDIA: O JORNALISMO ALTERNATIVO 

 

A partir do que foi abordado no tópico anterior, concluiu-se ser essencial para a 

construção e fundamentação dos eixos que conduzem esta pesquisa contemplar as diferentes 

fases, períodos históricos, usos, apropriações e mudanças no jornalismo alternativo. Para tal, o 

âmbito em que o jornalismo alternativo se deu, o seu desenvolvimento, suas mudanças e a 

continuidade até os dias atuais serão explanados nos próximos parágrafos. 

Os passos iniciais vão ser descritos a partir dos contextos mundial e nacional em 

que tais veículos midiáticos surgiram e atuam. Desse modo, o princípio para o entendimento 

dessa trajetória elucida alguns conceitos construídos ao longo dos anos de 1970 e 1980.  

Durante os anos 70, como cita Kucinski (1991), circulavam no Brasil, 

aproximadamente, 160 periódicos das mais variadas correntes: satíricos, políticos, feministas, 

ecológicos, culturais. Tinham como particularidade a oposição ao regime militar, ao modelo 

econômico, à violação dos direitos humanos e à censura. Inicialmente, essas publicações 

ficaram conhecidas como imprensa nanica, devido ao formato que adotaram: 

 

A palavra nanica, inspirada no formato tabloide adotado pela maioria dos jornais 

alternativos, foi disseminada principalmente por publicitários, num curto período em 

que eles se deixaram cativar por esses jornais. Enfatizava uma pequenez atribuída 

pelo sistema a partir de sua escala de valores e não dos valores intrínsecos à 

imprensa alternativa (KUCINSKI, 1991, p.5). 
 

Tais publicações foram conhecidas ainda como imprensa radical, de leitor, 

independente ou underground e alternativa. O mesmo autor esclarece que o radical utilizado 

posteriormente carrega quatro significados que marcam a identidade de desses veículos. São 

eles:  

 

O de algo que não está ligado a políticas dominantes, o de uma oposição entre duas 

coisas reciprocamente excludentes, o de única saída para uma situação difícil, e, 

finalmente, o do desejo das gerações dos anos de 1960 e 1970, de protagonizar as 

transformações sociais que pregavam. (KUCINSKI, 1991, p.5) 
 

Já a palavra alternativa usada nos Estados Unidos e na Inglaterra para definir arte 

e cultura não convencionais, foi aplicada por Alberto Dines, em janeiro de 1976. Conforme 

Kucinski, existiam basicamente duas linhas de jornalismo alternativo: algumas em que 

predominava as relações com a política – com ideias marxistas, nacionalistas e populares – e a 

outra classe pertencente aos jornais identificados, justamente, com os movimentos de 
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contracultura norte-americanos – com ideias no orientalismo, no anarquismo e no 

existencialismo.  

Então, é principalmente devido à dimensão política que a imprensa alternativa 

teve no Brasil, que ela se distingue dos surtos que ocorreram na mesma época nos Estados 

Unidos e na Europa. Kucinski pontua a influência de três atores sociais na formação da 

imprensa alternativa brasileira: “as esquerdas, com seu desejo de protagonizar 

transformações; os jornalistas que buscavam alternativas ao fechamento de seus espaços na 

grande imprensa; e os intelectuais encurralados pelo ambiente repressivo que se instalou nas 

universidades” (1991, p.11). 

Na sua construção a imprensa alternativa no Brasil foi uma aliada vital dos 

movimentos sociais. Identificou-se e se consolidou a partir das lideranças de movimentos 

populares, ativistas políticos que agiam na clandestinidade, intelectuais engajados na luta da 

democratização, e, até hoje é identificada de tal forma, com a soma de algumas novas 

correntes, porém sem perder totalmente essa essência.  

 

6.1 Jornalismo alternativo no Brasil e o semanário Brasil de Fato 

 

Durante o período ditatorial no Brasil, entre 1964 e 1985, os instrumentos de 

exceção impostos pelo período, tais como a Lei de Imprensa, a Lei de Segurança Nacional, a 

censura prévia e outros, impulsionaram um dos acontecimentos mais ricos e revolucionários 

da história da comunicação brasileira, e da própria história do país: a chamada imprensa 

alternativa.  

Na pesquisa realizada por Kucinski (1991), o jornalismo alternativo teve, aqui no 

Brasil, pelo menos sete gerações diferentes. Em cada uma dessas fases, o autor esclarece que 

as motivações e articulações entre o que ele denominou de “protagonistas” (quem 

movimentava a imprensa alternativa) e sociedade civil eram outras, caracterizadas pelo 

momento histórico vivido e, assim, pelas novas formas de manifestação instituídas no 

imaginário de tais personagens.  

Na primeira fase, em meados de 1966, o jornalismo alternativo estava ligado ao 

universo político do populismo, e assumia o propósito de resistência democrática e o 

sentimento de desprezo pelo manifesto dos primeiros tempos do golpe. Podem-se citar como 

representantes dessa fase o satírico PIF-PAF e FOLHA DA MANHÃ. Já no ciclo seguinte, a 

segunda geração de jornais surge a partir de 1967 e traz em seu imaginário desejos oriundos 
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da revolução cubana e da possibilidade de uma guerrilha continental. Referências aqui são os 

periódicos O SOL, PODER JOVEM e AMANHÃ. 

A seguir, houve um período de um ano praticamente sem novos jornais 

alternativos – “eram tempos de lutas no espaço público o que obrigou a grande imprensa a 

retomar o jornalismo crítico” (Kucinski, 1991, p.18). A partir de meados de 1969 desponta a 

terceira fase, uma das mais ricas, segundo o pesquisador. Inclui-se aqui os primeiros 

semanários de circulação nacional e soma-se um grande número de protagonistas sob o signo 

da resistência político-cultural. Entre tais jornais figuram O PASQUIM e OPINIÃO.  

Entre 1971 e 1972, a presença do humor, da inovação da linguagem, e dos 

cartoons marca a quinta geração. Esse período é representado pelo surgimento de gibis como 

Patota e Vaca Amarela que criticavam os costumes, e pelos jornais GRILO e O BALÃO. Em 

1974 há uma multiplicação considerável desses alternativos, em pleno colapso do milagre 

econômico. O ativismo político aqui recebe destaque e marca projetos como VERSUS e 

MOVIMENTO.  

Jornalistas de prestígio lançam uma nova geração em 1975. Com a crise da grande 

imprensa e após o assassinato de Vladimir Herzog
15

 surgem, entre outros, DE FATO e 

COOJORNAL. Nesse mesmo intervalo se deu a diversificação dos temas e do espaço que a 

mídia alternativa ocupava. Aparecem os jornais feministas e regionais.  

Em 1977, a campanha da anistia motivou essencialmente a formação deste novo 

estágio alternativo da mídia. Entre os jornais que marcam esse período estão REPÓRTER, 

RESISTÊNCIA e MARIA QUITÉRIA. 

As duas últimas gerações criticam o modelo convencional de jornalismo e a 

comunicação de massa adotada pela grande mídia. Nesse momento, o jornalismo alternativo 

passa a ser adotado como solução inata pelos estudantes das novas escolas de comunicação. 

As vagas são divididas entre os jornais basistas, como BATENTE, ligado aos movimentos 

populares e os jornais experimentais, como AVESSO, que manifestavam o cansaço ao apelo 

político.   

                                                           
15

 Vlado, como ficou conhecido, começou sua carreira de jornalista em 1959 como repórter de O Estado de S. 

Paulo, logo depois de se formar em Filosofia na Universidade de São Paulo. Ali ficou até 1965. Exerceu também 

as funções de redator e, interinamente, de chefe de reportagem do jornal. Na televisão, ele entrou em 1963, 

acumulando com o trabalho de jornal, como redator e secretário do "Show de Notícias", o telejornal diário do 

antigo Canal 9 de São Paulo, TV-Excelsior. Em 1965, Vlado foi para Londres, contratado pelo Serviço 

Brasileiro da BBC, como produtor e locutor, prestando colaboração também ao Departamento de Cinema e TV 

do Central Office of Information, órgão do Foreign Office, na produção e apresentação de programas sobre a 

Inglaterra, para a televisão brasileira. Vlado trabalhou ainda na revista Visão, onde ficou durante 5 anos, como 

editor cultural. Em 1972 foi para a TV-Cultura secretariar o recém-lançado telejornal "Hora da Notícia” e, ainda, 

para a Fundação Armando Álvares Penteado, onde deu aulas de telejornalismo na mesma época, e para a Escola 

de Comunicações e Artes da USP, onde era professor desde o último semestre. 
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Enfim, os meios de comunicação alternativos noticiavam em seus periódicos, 

quando furavam o cerco da Ditadura, muitos dos graves crimes praticados no país. A 

ostensiva conivência do Estado com grupos nacionais e multinacionais que controlavam a 

economia, a violação dos direitos humanos, a dívida externa e tantos outros temas de interesse 

geral da sociedade eram pautados, com frequência, por tais veículos. Foi nesse período de 

exceção e, especialmente, de forte controle dos meios de comunicação de massa, que se 

multiplicaram e atuaram com maior intensidade.  

Porém, tal fenômeno não é exclusivo aos anos da Ditadura Militar. Para Caparelli 

(1986), a imprensa alternativa, apesar de ter sido expressiva durante o regime militar, figura 

em muitos outros momentos da história política e social, não só do Brasil, como de vários 

outros países. 

Na última década, por exemplo, a partir de novos instrumentos tecnológicos, 

percebe-se que a comunicação alternativa promove, dentro do contexto de transformações 

sociais, a busca pela cidadania – num espaço onde o popular e o comunitário assumem seus 

papeis de porta-vozes das minorias. Ou seja, ressalta-se a ideia de que as comunicações 

popular, comunitária e alternativa se unem na construção de objetivos comuns, porém sem 

abandonar características e formas de “ser” particulares.  

Nesse sentido, Gomes (1990) citado por Beatriz Dornelles (2007, p.5) “observou 

que o conceito alternativo parece apontar para uma contraposição à comunicação massiva, 

enquanto que o conceito popular diz respeito à inserção num contexto alternativo de luta que 

visa estabelecer uma nova sociedade a partir da ótica das classes populares”. É a partir desse 

pensamento que o autor contesta a ideia de que o jornalismo popular e a imprensa alternativa 

se confundem. De acordo com Dornelles (2007, p.5), ele “baseia-se em Sérgio Caparelli 

(1986) para afirmar que o termo “alternativa” refere-se a um trabalho de oposição à grande 

imprensa, a exemplo do que fizeram publicações como Movimento, Pasquim e Coojornal”. 

O Brasil de Fato, objeto de estudo desta pesquisa, aponta para tal direção a partir 

do seu lançamento no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, no dia 25 de janeiro de 2003, 

durante o 3º Fórum Social Mundial. 

Prestigiado por cerca de cinco mil pessoas das mais diversas nacionalidades o, 

evento contou com a participação de ícones como Eduardo Galeano, Sebastião Salgado, 

Aleida Guevara, Hebe de Bonafini, Augusto Boal, Vito Giannotti, José Arbex e João Pedro 
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Stédile. Em entrevista ao Boletim NPC, o editor do jornal, Nilton Viana (2004)
16

, definiu que 

naquele momento muitas línguas se falavam e se entendiam como se todos estivessem em 

uma aldeia global. 

Oriundo de movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), Via Campesina, Consulta Popular, Pastorais Sociais e de outras entidades 

do movimento social internacional em conjunto com o apoio da Coordenação dos 

Movimentos Sociais (CMS), o jornal Brasil de Fato traz em seus objetivos a luta por uma 

sociedade mais justa, em que a democratização dos meios de comunicação é vista de forma 

fundamental. E é partir de tal identificação que se coloca como instrumento para “contribuir 

no debate de ideias e na análise dos fatos do ponto de vista da necessidade de mudanças 

sociais no país”
17

.  

Gestado por propostas de tais movimentos, o Brasil de Fato é um jornal semanal, 

com circulação nacional e que virou também agência de notícias na internet
18

. Funciona sob a 

personalidade jurídica de “sociedade editorial” sem fins lucrativos. No momento desta 

pesquisa, o jornal possui tiragem de 50 mil exemplares (16 páginas coloridas, tamanho 

standard – sofreu mudanças no formato, após o primeiro semestre de 2013 - e reúne uma 

rede
19

 nacional e internacional de colaboradores - jornalistas, articulistas e intelectuais de 

                                                           
16 Entrevista com Nilton Viana Disponível em: http://www.piratininga.org.br/entrevistas/niltonviana-

marco2004.html acesso em 15/05/13 
17

 Brasil de Fato / expediente / quem somos (http://www.brasildefato.com.br/quem-somos) 
18

 www.brasildefato.com.br  
19
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esquerda). Sua ampla rede inclui correspondentes em países da América Latina, Europa e 

Oriente Médio. 

Um pouco da identidade do jornal se encontra na forma como ele se apresenta, 

todas as semanas, no topo da primeira página – “Brasil de Fato: uma visão popular do Brasil 

e do mundo”. Mais do que uma identidade, o jornal anuncia no seu slogan aquilo que o leitor 

deverá encontrar nas suas páginas, como um compromisso que fundamentaria como cada 

texto é pensado.  

Nesse contexto, o jornal nos traz uma ideia de que existe um Brasil ocultado, 

maquiado, um Brasil de mentira – apresentado pelos grandes veículos de comunicação, que na 

narrativa do jornal será contraposto com uma construção jornalística que apresentaria um 

Brasil “de fato”, um Brasil real. Para o editor do jornal, a verdadeira essência do jornalismo 

enquanto um bem público está na maneira como informa seu leitor, sem deixar de lado 

critérios que envolvem valores muitas vezes, e cada vez mais, forjados pelo jornalismo 

elitista: 

 

Para informar bem a sociedade, é preciso investir em jornalismo investigativo, 

apurar o que acontece no País real. As pautas oficiosas explicam apenas uma parcela 

da realidade. O problema não é se a imprensa é de direita ou de esquerda. O 

problema é quando ela presta um desserviço à sociedade, mentindo e manipulando 

os fatos e a informação. Isso tem acontecido com frequência na imprensa burguesa 

(VIANA, 2004)
20

. 
 

Já com “uma visão popular”, o jornal pontua para o seu leitor a postura política e 

ideológica que assume. Uma visão popular que representaria não só essa visão, mas outra, 

uma visão engajada com o povo, com as lutas socais: 

 

Temos consciência de que a construção do jornal Brasil de Fato é um verdadeiro 

movimento político, e que somente se viabilizará se for uma obra coletiva. Se for 

uma obra dos que acreditam que é necessário elevar o nível de consciência política 

de nosso povo. Portanto, temos a responsabilidade de garantir, através do nosso 

jornal, subsídios políticos, teóricos e informativos para toda nossa militância social 

(VIANA, 2004)
21

. 
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Nesse sentido, vale ressaltar que o jornal se coloca como um espaço 

essencialmente politizado o que muitas vezes se confunde com um jornal político – no sentido 

de partidarismo. Porém, o Brasil de Fato consegue fazer com que diversas organizações 

sociais e políticas somem-se na sua construção. SOUZA (2009) apud CASSOL pontua que “o 

jornal Brasil de Fato procura conciliar esse tipo de comando, procura comprometer várias 

forças com o projeto, e, por isso, mesmo, não tem a característica de um jornal submetido à 

lógica do partido”. 

 

6.2. Os obstáculos dos primeiros passos de um jornal alternativo: o Brasil de Fato 

 

Paralelo ao lançamento do jornal, no ano de 2003, o país passava por um 

momento político importante: a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o 

editor do Brasil de Fato, aquele era um cenário de euforia e de grande esperança ao povo 

brasileiro no sentido de que o país tomaria o rumo certo no cumprimento das mudanças 

necessárias e prometidas durante a campanha eleitoral.  

Acreditava-se que a inserção do jornal junto à sociedade seria um importante 

instrumento de diálogo e auxílio aos militantes sociais na conscientização coletiva. Durante 

um bom tempo pensou-se que o partido estava “disposto” e que bastava pressioná-lo para que 

os interesses dos movimentos sociais fossem considerados. No entanto, as frustrações 

tornaram-se frequentes e o governo Lula passou a ser visto como um fracasso para a própria 

“esquerda”, e isso se refletiu também no curso do Brasil de Fato, como expõe Viana em 

entrevista sobre o primeiro ano do periódico: 

 

A avaliação que fazemos hoje é que o jornal tem tido uma boa receptividade 

política. É claro que o clima de desesperança e apatia que começa a tomar conta do 

povo, inclusive de grande parte da militância e dirigentes de esquerda, não nos é 

favorável. Para um jornal como o Brasil de Fato, com o atual cenário político, 

devido à conjuntura política da esquerda, encontra dificuldades de se firmar. Mas 

estamos conscientes da importância que o jornal tem para fazer o debate sobre a 

necessidade de um novo projeto (VIANA, 2004)
22

. 
 

Do entusiasmo à realidade, o desprendimento do PT enquanto unidade de luta, 

logicamente, enfraqueceu o momento vivido pelas esquerdas brasileiras, e trazia como uma 

das piores consequências “o rebaixamento do horizonte da luta popular” (CONSULTA 
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POPULAR, 2007, p.54). Ainda assim, observa-se na narrativa do editor do Brasil de Fato 

que, apesar do momento delicado, o jornal iria sobreviver e se firmar, então, a partir do desejo 

que renovação das lutas sociais – de retomar mobilizações, de estimular todo tipo de luta, de 

elevar o nível de consciência das massas.  

Mas esse não foi o único problema enfrentado pelo jornal durante o seu 

amadurecimento. Em um ano de existência, o Brasil de Fato enfrentou boicotes às 

distribuições e também na publicidade em função da linha editorial independente. Além disso, 

enfrentou problemas operacionais com as assinaturas e a participação reduzida da rede de 

colaboradores.  

Apesar de todas essas dificuldades, Viana ressalta, durante a entrevista, que o 

intuito do Brasil de Fato de servir como porta voz dos movimentos sociais e populares se 

manteve, e se manteria sempre. Uma questão de comprometimento que marcou a concepção 

do jornal, logo, que deveria permanecer:  

 

Em todo país, o jornal aglutina milhares de corações e mentes, que estão torcendo 

por sua continuidade e que têm esperança, que ainda teremos um jornal que seja lido 

pela grande maioria do povo. Contam com nossos esforços e responsabilidade 

(VIANA, 2004)
23

. 

 

 

6.3. 10 anos de teimosia 

 

Assíduo na direção de consolidar a luta de classes, de buscar uma unidade para os 

movimentos e organizações sociais, e de formar mais e melhores militantes, o jornal 

comemorou no ano passado (2013), 10 anos de fundação com circulação semanal ininterrupta. 

Editores, jornalistas e blogueiros na construção do cotidiano popular de um dos mais 

importantes alternativos de comunicação no Brasil.  
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10 anos do Brasil de Fato - Charge de Alexsandro Teixeira Ribeiro 

 

Em entrevista à Radioagência NP, que passará a se chamar Radioagência Brasil de 

Fato, Viana fala sobre os 10 anos do semanário e, em princípio, esclarece que a maior ousadia 

do jornal até então foi, justamente, sua sobrevivência como imprensa popular e alternativa por 

tanto tempo e imerso ao contexto midiático do país, em que a concentração dos meios de 

comunicação é muito grande. Quanto aos desafios que são impostos à imprensa alternativa e à 

maneira como o Brasil de Fato lida com isso, Viana afirma que o sonho de atuar com mais 

força e de forma mais incisiva no desenvolvimento da classe trabalhadora e de contribuir para 

a disputa ideológica da sociedade brasileira, ainda parece distante. Há muita luta pela frente. 

Porém, ele encara de forma vitoriosa as conquistas adquiridas durante esse longo período de 

circulação do jornal:  

 

Nós sonhávamos com tiragens semanais massivas, disputar nas bancas e até 

transformar o jornal em diário. Nós não conseguimos porque enfrentamos a luta de 

classes na prática, com boicote de distribuição, de publicidade e de difusão. Mas 

sobrevivemos, sobretudo, pelo longo período histórico de apatia que nós temos hoje 

das massas e do refluxo das mobilizações populares, que poderiam ter sido 

retomadas com as vitórias eleitorais antineoliberais. Por exemplo, com a vitória do 

Lula. De certa forma, nós nos enganamos e estamos longe do reascenso. Mas 

procuramos fazer durante esse período algumas edições temáticas massivas para 

fazermos as disputas políticas contundentes. Chegamos a ter tiragem com mais de 1 

milhão de exemplares, o que de certa forma é um feito histórico para qualquer 

veículo de comunicação impresso (VIANA, 2013). 

 

Entre as mudanças mais recentes estão a alteração no formato do jornal para 

tablóide germânico
24

, e a construção, de maneira coletiva às forças populares interessadas, de 
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edições regionais do semanário. Tais edições têm distribuição gratuita em locais como metrô, 

terminais de ônibus, estações de trem e aglomerações dos trabalhadores e da juventude 

trabalhadora das grandes cidades.
25

   

A regionalização do jornal é importante no que tange à diversidade cultural, 

econômica e social que nosso país apresenta. Mas, sobretudo, esse processo busca estreitar 

laços, cada vez mais, com a comunicação e seu público, e assim pensar a linguagem mais 

adequada e os conteúdos fundamentais a ele. A escolha dos locais de distribuição e o fato de 

ser feita de forma gratuita, por sua vez, abraçam os ideais pelos quais o jornal se movimenta, 

e, vale destacar aqui adicionam no entendimento de como o Brasil de Fato se volta à 

democratização da comunicação. 

Considerando-se as vantagens na mudança do formato do jornal, o modelo 

germânico soma na diversidade de papeis que possibilitam a impressão, mas, principalmente, 

nas alterações dos custos dessa impressão. Respeitando-se o total aproveitamento da área 

impressa, essa alternativa pode constituir grandes diferenças orçamentárias. 

A mudança faz parte da construção do Brasil de Fato e Viana, ao final da 

entrevista, esclarece o que faz pulsar cada pequena transformação do jornal: 

 

Eu acho que o grande desafio do Brasil de Fato pela frente é sobreviver nos 

próximos dez anos e ao mesmo tempo envolver cada vez mais militantes, 

comunicadores, apoiadores. Só assim, nós vamos conseguir fazer com que o Brasil 

de Fato seja efetivamente um veículo de comunicação que consiga definitivamente 

influenciar a opinião pública e, assim, elevar o nível de consciência da classe 

trabalhadora para que nós façamos as mudanças estruturais tão necessárias que o 

país precisa (VIANA, 2013). 

 

Nessa breve contextualização do objeto de estudo muito mais do que a trajetória 

específica de um periódico observa-se tendências gerais de veículos alternativos. Através do 

Brasil de Fato, como representação de jornal alternativo, pode-se afirmar que a proposta 

desse tipo de construção jornalística nos dias atuais aparece articulada principalmente na 

oposição ao sistema hegemônico de comunicação e, desse modo, na participação popular - no 

planejamento, na produção e na gestão dos meios de comunicação.  
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7. DEMOCRATIZAÇÃO: A COMUNICAÇÃO COMO AGENDA SOCIAL 

 

“A democratização da comunicação é antes de tudo uma questão de cidadania e justiça social, que se demarca 

no direito humano à informação e à comunicação. Quer dizer é consubstancial à vida democrática da própria 

sociedade, cuja vitalidade depende de uma cidadania devidamente informada e deliberante, capaz de participar 

e co-responsabilizar-se na tomada de decisões sobre os assuntos públicos” Dênis de Moraes  

 

A palavra "liberdade" tem um espaço comum no nosso vocabulário. Não há quem 

desconheça. Todavia, sozinha, ela diz muito pouco. Sua necessidade é redescoberta dia-a-dia, 

isso porque, não temos o conhecimento sobre tudo. Se tivéssemos, talvez tantas coisas seriam 

diferentes. O saber é fundamental e todos deveríamos ter o direito de saber das coisas.  

Isso, segundo a organização Verbeat, assegura uma de nossas liberdades, a 

chamada liberdade de informação. Aquela que garante que um indivíduo receba informação 

de outro. Porém, a organização destaca que isso, somente, não é suficiente e se justifica:  

 

porque para que a informação chegue é preciso termos assegurada nossa liberdade 

de expressão - o direito que um indivíduo tem de manifestar-se livremente, desde 

que não atente à moral e integridade física de outro indivíduo. Logo, as duas andam 

de mãos dadas, e assoviando. Assim, se a imprensa não fosse livre, nada adiantaria 

sermos livres para produzir e receber informações. É necessário então, conquistar a 

liberdade de imprensa. Aí quando temos o produtor, o meio e o receptor livres diante 

do fluxo da informação, então podemos conquistar a Liberdade de Comunicação. 

Mas, ainda assim, liberdade por si só não é suficiente, porque ela não pressupõe 

naturalmente outro conceito importante: a democracia. (VERBEAT (org), 2011)
26

. 

 

É nesse sentido e sob o lema “Sem a democratização da comunicação, não haverá 

a democratização da sociedade” que se reflete a existência da maior organização social 

voltada para a comunicação, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação – 

FNDC
27

. É com esse objetivo que diversas organizações, ONGs, sindicatos, partidos e 

pessoas se articulam, discutem e deliberam propostas voltadas para ampliar o acesso aos 

meios de comunicação em nosso país.  

                                                           
26
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Tal articulação encontra motivos porque apesar de as normas e princípios para esse 

fim já contarem na Constituição Federal, sobretudo nos artigos 220 e 223
28

, os mesmos não foram 

regulamentados pelo Congresso Nacional e, portanto, não são cumpridos. Pode-se afirmar com 

segurança que, na maioria das práticas brasileiras de comunicação, a produção de mensagens, 

o planejamento e a gestão dos meios se centralizam em poucas mãos.  

O setor de comunicação no país faz parte de um cenário que envolve interesses 

políticos e comerciais, não privilegiando a sociedade brasileira e muito menos cumprindo com 

o seu papel de ser uma comunicação realmente social e democrática. Desse modo, grande 

parte da população não vê seus interesses expostos nas mídias convencionais e se sentem 

excluídas do processo decisório de interesses no âmbito social: 

 

Trata-se de entender de uma vez por todas que a mídia não recebeu mandato popular 

para isso nem pode continuar definindo, autoritariamente, as opções e preferências 

das pessoas, o tempo todo e em toda parte. Você não pode mais aceitar que um setor 

que expressa interesses empresariais detenha o poder de determinar o que a 

sociedade pode ler, ouvir e ver. Creio que há efetivamente uma reação cidadã, em 

determinados países, não somente contra os grandes meios e sua manipulação, como 

também contra o modelo neoliberal e suas nefastas consequências sociais 

(MORAES, 2013)
29

. 

 

Nesse contexto, a comunicação passa a ser tratada, de acordo com Cicília 

Peruzzo(2004), como atividade-fim, perdendo sua potencialidade de atividade-meio com 

função política educativa para o conjunto das pessoas. Por isso, hoje se discute com tanta 

veemência a democratização da comunicação, com o intuito de que todos os cidadãos sejam 

atores participantes do processo de construção e discussão das questões que envolvem o 

interesse público. 

A partir de tal perspectiva, torna-se claro que regular o mercado de mídia e 

democratizar a comunicação são, na verdade, aspectos complementares da conquista do direito à 

comunicação.  

 

Democratizar a mídia portanto, seria viável apenas por meio de políticas públicas que 

garantam a regulação do mercado das empresas de mídia (a não oligopolização), vale 

dizer, basicamente, a concorrência entre as empresas que exploram o serviço público de 

radiodifusão e/ou as empresas de mídia impressa (que publicam jornais e revistas). E 
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 O artigo 220 diz que “os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio 

ou oligopólio”. E no artigo 223, usa-se como critério para as outorgas e renovações das concessões desse serviço 

público, o princípio da complementaridade, dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão. 
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 Dênis de Moraes: A cruzada pelo direito à comunicação na AL, disponível em: 

http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=204812&id_secao=6. Acesso em 10 de abril de 2014. 
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mais: estimulando a máxima dispersão da propriedade (Edwin Baker) através da criação 

e consolidação de sistemas alternativos de mídia públicos/comunitários (LIMA, 2011)
30

. 

 

E, é nesse sentindo que a mídia tradicional se confronta com a proposta, tendo em 

vista que conquistar o direito à livre comunicação significa, acima de tudo, garantir a circulação 

de conteúdos que abarquem a diversidade e a pluralidade de ideias, além, é claro, da 

desconstrução da propriedade cruzada e dos oligopólios:  

 

O melhor jornalismo é afinado com a classe empresarial e adequado a suas 

necessidades e preconceitos; com algumas notáveis exceções, o jornalismo 

reservado as massas tende a ser o tipo de conversa fiada fornecidos pelos gigantes da 

mídia [...] Quanto mais os conglomerados de mídia estendem seus tentáculos, mais 

razão para acreditar que encorajarão o gosto popular a torna-se cada vez mais 

uniforme [...] (MORAES, 2003, p. 235/238).  

 

Raquel Paiva destaca que é, justamente, a partir desse horizonte em que as 

grandes redes de informação passam a monopolizar a versão pública sobre os fatos e sobre a 

verdade, que a premência por veículos alternativos de comunicação instala-se: 

 

Trata-se do momento em que restam poucas opções diferentes do espectro oferecido, 

que se corporifica como oficial. A padronização do enfoque e a impregnação pelo 

consumo propiciam, no esgotamento das formas, também a perspectiva de opções 

até então alijadas. Este é o panorama que permite a inserção de novos atores 

informativos e novas propostas comunicacionais (PAIVA, 2003, p. 135). 

 

O que chamamos de discurso midiático alternativo, então, está vinculado, 

primeiramente, à ideia de que existe uma diversidade de experiências midiáticas que não se 

conformam com a ação hegemônica de colonização da esfera pública pela esfera da economia 

de mercado e que, portanto, busca a construção de novos sujeitos através da participação 

popular. Essa procura tem um ponto de encontro às reivindicações dos grupos 

subalternizados, colocados à margem do modelo neoliberal. 

Nessa direção, a participação popular emerge entre os principais pontos para se 

aspirar a uma comunicação mais democrática. Trata-se de um conceito mais amplo que o 

direito de receber comunicação ou de ser informado. A comunicação passa a ser entendida 

como um diálogo e tem influência fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Para 

Joana Puntel (1994), a questão da democratização da comunicação implica, então, na 

                                                           
30

 LIMA, Venício Artur de - Regular a mídia para democratizar a comunicação, disponível em 

http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Regular-a-midia-para-democratizar-a-comunicacao/22263 Acesso em: 

02 de abril de 2014. Publicado originalmente na revista Teoria e Debate, n° 95, dezembro de 2011.  

http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Regular-a-midia-para-democratizar-a-comunicacao/22263
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consideração de dois fatores: o acesso e a participação:  

 

Resumidamente, essa condição significa que qualquer pessoa deve ter acesso aos 

meios de comunicação para informar, ser informado e expressar suas opiniões e, 

além disso, deve poder participar da elaboração das políticas de comunicação, bem 

como das decisões sobre o conteúdo e organização dos veículos (CASSOL, 2003, 

p.34). 

 

Dessa forma, passa-se a observar a Comunicação Social verticalmente, não só de 

cima para baixo, mas, especialmente, debaixo para cima, através de mecanismos e canais que 

permitiriam a participação e o acesso popular. É através de ações de inclusão social, educação 

e cultura que a democratização da comunicação é encarada não como um conjunto de 

condições estabelecidas, mas como um processo, a partir do qual, segundo a Unesco:  

 

a)o indivíduo passa a ser um elemento ativo, e não um simples objeto da 

comunicação; b) aumenta constantemente a variedade de mensagens intercambiadas; 

c) aumentam também o grau e a qualidade da representação social na comunicação 

ou na participação (UNESCO, 1983).  

 

Nesse momento, embora o presente estudo se dedique ao jornal impresso, é de 

suma importância o entendimento das potencialidades oferecidas pela emancipação das novas 

tecnologias.  Esse fluxo da comunicação democrática em que a pluralidade de informações e, 

ao mesmo tempo, a existência de propostas mais pontuais de confronto ao mercado, tem 

apresentado avanços expressivos com o advento da internet, quando a plataforma assume um 

papel singular na descentralização do poder.  

É por intermédio da internet que muitas pessoas e até mesmo movimentos sociais 

tem se articulado. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, MST, por exemplo, 

possui site na Internet, boletim por correio eletrônico, jornais, além de participar do jornal 

Brasil de Fato. Essa tendência é cada vez mais comum.  

Os sindicatos, organizações, movimentos e entidades buscam a elaboração de seus 

próprios meios de comunicação. E, ao explorar o meio internet nas imensas possibilidades de 

“superação da unidirecionalidade da mídia tradicional pela interatividade da comunicação 

dialógica” (LIMA, 2011), garantem assim, com maior facilidade, a participação e a presença de 

mais vozes no debate público. 

Todas essas iniciativas contribuem à sua maneira pela democratização da 

comunicação. E, segundo CASSOL (2003), embora a discussão sobre o tema ainda encontre 

limitações práticas, seja nas mudanças necessárias referentes à legislação ou nos mecanismos 
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de enfrentamento aos oligopólios, lutar pelo acesso e pela participação de todos na construção 

de uma agenda social da comunicação precisa ser defendida: “Ainda mais em um país de 

dimensões gigantescas como o Brasil em que a exclusividade de tudo o que é dito e ouvido 

fica por conta de um seleto grupo de grandes empresas familiares” (2003, p. 81). 
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8. A DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE ANÁLISE 

 

Inicialmente, ainda no processo de construção do projeto deste trabalho pensou-se 

em definir como corpus de análise três reportagens destaque de capa do semanário Brasil de 

Fato. Porém, para justificar a definição de tais edições e, também, a forma mais relevante de 

apontar considerações em relação a uma postura democrática do jornal julgou-se necessário, 

para uma análise e resultados mais precisos, a triagem de um período relativamente 

expressivo para a constituição do corpus de análise. Essa preocupação se deu no sentido de 

reforçar a percepção da linha editorial do jornal e, a partir disso, tornar mensurável a 

apreensão de um possível ideal democrático da comunicação. 

Sendo assim, com a intenção de obter um cenário dos diferentes assuntos tratados 

pelo jornal, utilizou-se para a seleção das edições a metodologia do ano composto, utilizada 

nas análises sociológicas e que permitem verificar as tendências gerais da cobertura 

jornalística de jornais impressos. 

Desse modo, selecionou-se 13 edições do semanário Brasil de Fato, desde a 

primeira semana de agosto de 2012 até a primeira semana de agosto de 2013, observando-se 

as reportagens de capa relativas a uma semana de cada um dos meses que compõe este 

período. O fundamental aqui foi a criação de um panorama que permitisse uma visão 

abrangente da construção dos temas que edificam as matérias e caracterizam o jornal. 

Isto posto, as semanas analisadas correspondem às seguintes edições: 

- Ano de 2012: primeira semana de agosto – edição 492 – de 2 a 8 de agosto; segunda semana 

de setembro – edição 497 – de 6 a 12 de setembro; terceira semana de outubro – edição 503 – 

de 18 a 24 de outubro; quarta semana de novembro – edição 508 – de 22 a 28 de novembro; 

primeira semana de dezembro – edição 509 – de 29 de novembro a 5 de dezembro 

- Ano de 2013: segunda semana de janeiro – edição 515, de 10 a 16 de janeiro; terceira 

semana de fevereiro – edição 520, de 14 a 20 de fevereiro; quarta semana de março – edição 

525, de 21 a 27 de março; primeira semana de abril – edição 527, de 4 a 10 de abril; segunda 

semana de maio – edição 532, de 9 a 15 de maio; terceira semana de junho – edição 537, de 

13 a 19 de junho; quarta semana de julho – edição 543, de 25 a 31 de julho; e novamente 

primeira semana de agosto – edição 544, de 1° a 7 de agosto. Estas duas últimas, no entanto, 

não puderam ser observadas, pois não foi possível obter os arquivos, a versão impressa não 

estava atualizada no site e por contato via e-mail não houve resposta.  



54 
 

Elencadas de tal forma, as leituras das reportagens buscaram, através de um olhar 

mais aprofundado, selecionar alguns elementos presentes nas matérias, que podem ter relação 

e/ou influencia na problemática que move este estudo.  

Os componentes observados e descritos foram: o autor da matéria, o título, a 

chamada de capa, a editoria ou seção, a abordagem, as imagens, o uso de dados e estatísticas, 

as fontes utilizadas, e a página em que a matéria saiu. Feitas a identificação e organização 

dessas informações gerais, o próximo passo foi descrever detalhadamente o conteúdo de cada 

reportagem. Levou-se em consideração especificidades como as linhas de apoio, as 

subdivisões, as relações que as fontes tem com o tema abordado, as palavras centrais 

presentes no discorrer da reportagem, a composição da fotografia e da legenda na construção 

de um determinado olhar, as expressões/conceitos utilizados, as referências a determinados 

grupos/movimentos. Ou seja, o modo como as narrativas foram construídas.  

Por fim, para interpretar e descrever as reportagens e compreender o que isso diz 

sobre a democratização da comunicação contou-se com aportes da Teoria do Framing, além 

de toda a bagagem absorvida durante o aprimoramento do referencial teórico desta pesquisa. 

Quanto ao enquadramento ressalta-se sua utilização como frame de mídia, e também - 

fundamentalmente – nas suas relações com os movimentos sociais.  

 

8.1. Usos do Framing para pensar a democratização da comunicação 

 

Neste tópico aproximou-se o Framing e a democratização, procurando, neste 

cruzamento, entender como as aspirações por uma comunicação mais democrática se 

destacam em narrativas, com base na densidade interpretativa e analítica oferecida pelos 

estudos de enquadramento.  

O framing, como já observamos anteriormente pode ser considerado o quadro 

através do qual os meios de comunicação relacionam determinados assuntos e seus modos de 

abordagem. Dessa forma, a utilização da teoria, de acordo com os esclarecimentos de Zanetti, 

se dá como instrumental para a análise dos padrões de seleção, ênfase, interpretação e 

exclusão pelos quais os frames organizam matérias e discursos. O framing da mídia compõe 

assim, a escolha dos elementos da realidade que serão reunidos para criar uma narrativa que 

destaca certas ideias de forma a promover uma interpretação particular.  

Sendo assim, enquadramentos que privilegiem palavras, expressões, e ações 

relacionadas a um potencial democrático serão observadas, bem como, marcas que apontam 

para a problemática, causas e possíveis remediações. Ou seja, também tem importância aqui 
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os entraves e a quem é creditado o poder de resolução nas temáticas abordadas. O autor 

Laércio Goés (2007, p.1) ressalta que "o jornalismo alternativo da mídia que compartilha dos 

valores dos movimentos sociais diferencia-se da mídia tradicional, principalmente, pela 

seleção das notícias, fontes e enquadramento (framing)." 

Tal afirmação soma na construção da análise das reportagens tendo em vista que 

antes mesmo de se considerar as formas de estruturação das matérias, levar-se-á em conta a 

conexão do Brasil de Fato com movimentos e organizações populares. A partir disso, serão 

observados os valores utilizados pelo jornal para definição do que é notícia e a escolha das 

fontes que irão validá-la, para só então, analisar os modos de enquadrar os fatos.  

A formação do enquadramento pode ser explicada, desse modo pela interação de 

normas e práticas jornalísticas e a influência de grupos de interesses. Além da condição social 

o sentimento de injustiça e de identidade de grupos ou de atores coletivos que utilizam a 

mídia alternativa. 

 

Grupos marginalizados buscam a mídia para destacar seus interesses, mobilizar 

apoio e validar sua existência como atores políticos. Constroem significados através 

do enquadramento e desafiam a ideologia hegemônica. Consequentemente o framing 

representa a ação dos movimentos sociais na política contra-hegemônica 

(CARRAGE E ROEFS, 2004, apud GÓES, 2001, p. 05). 
 

Liliana Tavares de Oliveira (2012, p.192) corrobora com tal posicionamento 

quando, baseada em (MOSCOVICI, 1978) afirma em seus estudos que “este enquadramento 

torna-se uma importante fonte para a formação das representações sociais individuais e 

coletivas.” Assim, segundo ela, o frame organiza a informação de tal maneira que nos leva a 

analisar e a interpretar determinados acontecimentos sociais de uma certa forma.   

Admite-se então, que tal recurso metodológico quando aplicado envolto à 

situações sociais possibilita “caracterizar lingüisticamente uma situação, comparando 

“vocabulários” associados a determinados tipos de ações contextualizadas.” (NUNES, 2011, 

p.5).  O autor ressalta que: 

 

O modo em que um movimento social enquadra um problema é um dos indicadores 

da sua tendência para formar a opinião pública. Os quadros servem como “andaimes 

conceituais” para a construção de novas ideologias ou para modificar as atualmente 

existentes. Os quadros não estão em padrões de conversação culturalmente 

assimilados; ao contrário, os indivíduos é que controlam o processo de 

enquadramento. Assim, o estudo dos obstáculos que limitam o potencial 

desenvolvimento de quadros num dado contexto social transforma-se em estratégia 

político-ideológica (NUNES, 2011, apud OLIVEIRA, 2012, p.96). 
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Contudo, atentar para as relações do presente objeto de estudo com movimentos 

sociais é de suma importância para o entendimento de como as reportagens são pensadas e 

assim, de que maneira são elaborados os frames de mídia no encontro de ideologias 

potencialmente democráticas da sociedade e da comunicação.  O framing será utilizado para o 

desenvolvimentos das análises aqui pretendidas como um guia que conduz a interpretação e, 

adverte a existência de uma ação implícita ao quadro que não é definida ou estruturada 

unicamente pelo seu objeto, mas também por um contexto de uso. 
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9. ANÁLISE DO CORPUS E INTERPRETAÇÕES 

 

REPORTAGEM 1 (2012) 

PRIMEIRA SEMANA DE AGOSTO – EDIÇÃO 492 – DE 2 A 8 DE AGOSTO 

MATÉRIA ASSINADA: Patrícia Benvenuti, da redação 

TÍTULO: EM BUSCA DE ESPAÇOS DE PODER 

CHAMADA NA CAPA: ELEIÇÕES: MULHERES EM BUSCA DE ESPAÇO – LINHA 

DE APOIO: Maioria de eleitorado brasileiro, as mulheres ainda encontram dificuldades para 

transformar essa vantagem numérica em representatividade política. Pela primeira vez o 

Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) obriga todos os partidos a destinarem pelo menos 30 % de 

suas candidaturas para um dos gêneros. Feministas apontam que a medida é um avanço, mas 

apenas um pequeno passo para a superação do machismo na política.  

EDITORIA/SEÇÃO: política 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS: faz uso para mostrar a porcentagem de mulheres que 

representam o eleitorado no país.  

FONTES:  

- Supremo Tribunal Eleitoral 

- Sônia Coelho, integrante da Sempreviva Organização Feminista (SOF) e militante da 

Marcha Mundial das Mulheres. 

- Joluzia Batista, socióloga do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea). 

- Laisy Moriére Cândida Assunção, Secretária Nacional de Mulheres do Partido dos 

Trabalhadores (PT). 

- Vera Soares, Secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República. 

- Laura Cymbalista, da executiva do PSOL (SP) e do setorial de mulheres do partido 

- Agenir dos Santos, Dono de banca de revista 

- Carlos Gruher, Administrador de uma loja de materiais de limpeza 

- Suiko Kosaka, Médica 
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IMAGEM: 

TEXTO PRINCIPAL: “Em busca de espaços de poder” 

Uma fotografia (da marcha mundial das mulheres) na parte superior da página, centralizada, 

ocupando um espaço de três colunas. 

TEXTOS SECUNDÁRIO: “Preconceito em forma de elogio” 

Sem fotografia 

PÁGINA: 8 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“Todas as políticas afirmativas e que servem como instrumento para combater as 

desigualdades são importantes.” Sônia Coelho, integrante da Sempreviva Organização 

Feminista (SOF) e militante da Marcha Mundial das Mulheres. 

 

A matéria da primeira semana de agosto de 2012, editoria de política, aborda as 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres para ingressar no sistema político partidário. A 

reportagem ganha destaque não só de capa como no corpo do jornal. Está localizada na página 

8, e o texto principal “Em busca de espaços de poder” é dividido em quatro colunas, com 

uma fotografia da marcha mundial das mulheres, arquivo da CUT Nacional, centralizada em 

duas colunas e meia, com abrangência de quase metade da página. O valor divulgado pela 

fotografia ressalta a luta das mulheres tanto na imagem em que uma mulher segura um cartaz 

afirmando que “Crianças sem creche é igual a mulheres desempregadas”, como na legenda 

que descreve a fotografia da seguinte forma: “Apesar da ampla participação em movimentos 

sociais, as mulheres ainda lutam por maior espaço na política institucional.” 
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Abaixo do título “Em busca dos espaços de poder”, a linha de apoio destaca o 

ângulo principal da matéria: “Maioria no eleitorado, mulheres ainda enfrentam dificuldades 

para ingressar no sistema político-partidário.”  Diante disso, o texto apresenta a porcentagem 

de (51,90%) que confirma a forte presença feminina não só no eleitorado, como no mercado 

de trabalho, nas universidades, etc, para depois “refletir” o porquê dessa participação não ser 

igual ou tão expressiva quanto em cargos de poder no legislativo e executivo.  Logo, fica clara 

a valorização da luta e o reconhecimento das conquistas, antes da avaliação do cenário 

específico de participação do gênero na política institucional. 

Ainda no parágrafo introdutório, após a explicitação desse dado, o texto apresenta 

o “novo” projeto de lei eleitoral, do STF, que obriga todos os partidos a destinarem 30% de 

suas candidaturas as mulheres. É com essa factualidade que a reportagem se constrói. São 

destinados alguns parágrafos, então, para o entendimento da lei (o que prevê, quando foi 

aprovada, quais as mudanças que apresenta) e também para a exposição de diferentes opiniões 
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em relação ao assunto e, em um contexto mais amplo, discute-se como se dá a atuação das 

mulheres nesse setor.  

A reportagem segue com pequenas subdivisões denominadas: “Dificuldades”, 

“Reforma Política” e “Compromisso”. Na primeira, são trabalhadas as principais questões 

que emperram o alcance das mulheres na política que, de acordo com as fontes entrevistadas, 

estão enraizadas na estrutura do próprio sistema que não daria igualdade de concorrência, na 

relação de parentesco com políticos (filha, esposa, irmão), na dupla jornada de trabalho e no 

preconceito. Já no espaço “Reforma Política”, a expressão é disposta como a principal 

alternativa para corrigir tais distorções e aumentar as chances das mulheres. Nesse contexto 

de reforma, a reportagem apresenta entre tais mudanças a adoção de listas fechadas e 

alternadas e a aprovação de financiamento público para as campanhas do gênero. Quanto ao 

último tópico denominado “compromisso” a matéria esclarece um ponto de vista em que não 

basta ganhar espaço no poder político se o comprometimento com pautas feministas e de 

avanço do gênero na sociedade, não se mantiverem. Para tal, o texto traz como referência a 

presidente Dilma, primeira mulher a conquistar a presidência do país, que trouxe em seu 

pleito a questão do aborto com vitória do conservadorismo.  

Para o texto secundário “Preconceito em forma de elogio” são três colunas no 

lado direito, na parte inferior da página, e uma subdivisão chamada “Armadilha”. Na linha de 

apoio observa-se a fundamentação do assunto: “Para feministas, associação de certas 

características reforça estereótipos”. A partir dessa ideia principal, o texto descreve quais são 

as características constantemente associadas às mulheres tais como a sensibilidade, o cuidado 

e a maternidade. Nesse sentido, novamente a presidente Dilma é citada, em alusão a sua 

autodefinição como a Mãe do PAC. Após, o texto abre espaço para opiniões de pessoas 

comuns com as mais diversas ocupações.  

O espaço “Armadilha”, por sua vez, reserva-se a considerações especificamente 

de feministas. Contrárias a esse tipo de “preconceito como forma de elogio” as fontes 

argumentam que essa seria uma forma de padronizar a mulher. Sendo assim, utilizar-se desse 

tipo de adjetivação, segundo elas, vai contra a luta pelo direito de querer ou não ter filhos, de 

ser reconhecida como classe trabalhadora, de trabalhar questões financeiras e não somente 

sociais.  
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ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: igualdade, movimentos sociais, luta, poder, gênero, política, cotas, 

moradia, educação, discriminação, direito, mobilização. 

ABORDAGEM: Dificuldades enfrentadas pelas mulheres para ingressar no sistema político 

partidário; projeto de lei; Igualdade de Gênero; políticas afirmativas. 

 

Logo ao observar o título e a chamada de capa da reportagem destacam-se a 

expressão “mulheres em busca de espaço” e a palavra transformar. Isso porque, antes mesmo 

de considerar a questão política colocada na abordagem da matéria tais observações, ainda de 

forma “geral”, pontuam características importantes na construção de uma democratização 

midiática, a qual passa, sobretudo, por uma democratização da sociedade. Assim sendo, 

enfatizar a questão da mulher na busca (defesa de uma causa) por espaço (igualdade de 

gênero) e pela transformação de um cenário constituído e desigual somam na análise de 

como o jornal expõe potenciais democráticos em seus textos. 

Em relação à fotografia, outro aspecto importante a ser mencionado é o lugar 

concedido a uma organização da sociedade civil: a Marcha Mundial das Mulheres. Um 

movimentos social que tem representatividades de luta e de mobilização, entre outras. A 

legenda da foto, “Apesar da ampla participação em movimentos sociais, as mulheres ainda 

lutam por maior espaço na política institucional” e a linha de apoio “Maioria no eleitorado, 

mulheres ainda enfrentam dificuldades para ingressar no sistema político-partidário.” afirmam 

quase a mesma coisa. Esse foi o primeiro modo observado durante a análise, e fundamentado 

pelo estudo do Framing, de reforçar uma ideia, que nesse caso é o enfoque da reportagem: a 

luta das mulheres por espaço no sistema político-partidário.  

No decorrer da matéria outro ponto positivo é a explicação e o detalhamento da lei 

que prevê 30% das candidaturas as mulheres. Uma postura que ressalta a relação de 

politização e conscientização do leitor. 

Já nas subdivisões do texto intituladas de “dificuldades”, “Reforma Política” e 

“compromisso” a opção por tais palavras nos diz muito. A primeira delas, na Teoria do 

Framing, apresenta a problemática do assunto e suas causas, a segunda traz uma das 

remediações sugeridas, bem como o ideal de intervenção da espera pública, e a última delas 

destaca a conservação de uma causa.  
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No texto secundário observou-se que o título “Preconceito em forma de elogio” 

aponta para o ângulo da matéria que, fundamentalmente, se estrutura no sentido de quebrar 

padrões estabelecidos e elevar a igualdade de gênero. Outra consideração importante aqui é o 

espaço destinado à fala de cidadãos comuns e, também, de considerações de feministas.  

 

REPORTAGEM 2 (2012) 

SEGUNDA SEMANA DE SETEMBRO – EDIÇÃO 497 – DE 6 A 12 DE SETEMBRO 

MATÉRIA ASSINADA: Pedro Rafael Pereira, Brasília (DF)  

TÍTULO: NAS MÃOS DA ECONOMIA AGROEXPORTADORA 

CHAMADA DE CAPA: INFRAESTRUTURA: UM ACENO AS PRIVATIZAÇÕES – 

LINHA DE APOIO: Com investimentos de R$ 133 bilhões, o estado passará para o capital 

privado a gestão de 7,5 mil km de rodovias e outros 10 mil de ferrovias. Para alguns 

especialistas, o projeto é uma semiprivatização feita sob medida para atender aos interesses do 

setor agroexportador. Além disso, consolida um padrão de economia primária focado na 

exploração de recursos naturais, concentração econômica e desnacionalização.” 

EDITORIA/SEÇÃO: economia 

IMAGEM: TEXTO PRINCIPAL p. 4: “Nas mãos da economia agroexportadora” 

- Uma fotografia (Presidente Dilma em pronunciamento) na parte superior da página, a 

direita, ocupando espaço de três colunas. 

TEXTOS SECUNDÁRIOS: “Passagem obrigatória” e “Governo vai assegurar lucro nas 

empresas”  

- Sem fotografias 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS: apresenta números (em reais e em porcentagem) em 

relação a investimentos e juros. 

FONTES: 

- Sandra Quintela, Sócio Economista do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul 

(PACS) 
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- Reinaldo Gonçalves, professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 

- Ceci Juruá, Economista  

- Walmir Pomar, analista político e membro fundador do PT  

PÁGINA: 4 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“A privatização do governo Dilma é mais um atestado de incompetência do Estado 

brasileiro. Vale notar que não há restrição financeira e, portanto, trata-se vergonhosamente 

da questão de se encontrar administradores privados para serviços de utilidade pública.” 

Reinaldo Gonçalves, professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

A reportagem da segunda semana de setembro de 2012 é da editoria de economia 

e tem como principal eixo a concessão de rodovias e ferrovias em ramais voltados ao setor 

primário. A matéria está em uma das primeiras páginas do jornal, página 4, e o texto principal 

“Nas mãos da economia agroexportadora” ganha espaço de quatro colunas com fotografia na 

parte superior da página, à direita, no espaço de três colunas e meia. Os créditos são de 

Wilson Dias. Na legenda “A presidenta Dilma Rousseff fala na solenidade de lançamento do 

Programa de Concessões de Rodovias e Trem de Alta Velocidade”.  
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A linha de apoio mostra a interpelação que fundamenta a matéria: “Concessão de 

rodovias e ferrovias em ramais voltados ao setor primário devem ampliar exploração dos 

recursos naturais e desnacionalização da renda afirmam especialistas”. A partir dessa 

perspectiva, os primeiros parágrafos esclarecem como essa articulação se dá. Explana dados e 

estatísticas que comportam o total de investimentos, quanto será investido nos primeiros anos, 

quantos quilômetros serão trabalhados, que banco fará a transição, qual o valor dos juros e 

taxas anuais, tudo atrelado a exportação a custo de recursos naturais, e a relação de 

vulnerabilidade econômica internacional do país no plano comercial. 

O texto ainda apresenta duas subdivisões denominadas Inversão de prioridades e 

Concessão X Privatização. Na primeira, a reportagem discute sobre o erro de apostar em 

grandes grupos econômicos do agronegócio por meio de logística, uma vez que, seguindo a 

linha de pensamento de um dos especialistas entrevistados “se por um lado, o governo 

racionaliza o transporte para o setor primário exportador, com juros subsidiados para garantir 

retorno econômico, por outro faz desoneração fiscal, estimula o consumo de automóveis e 

agrava o problema de transporte urbano nas grandes metrópoles.” E, é dessa forma que a 

inversão mencionada no subtítulo é discutida no texto: aponta-se para as necessidades reais da 

sociedade quando se combate esse vazamento de lucro para o exterior e do controle das 

concessões pelo capital internacional. 

Já no trecho intitulado Concessão X Privatização, a matéria esclarece o que cada 

termo designa com o intuito de não somente diferenciar tais processos, mas no sentido de 

direcionar o entendimento de que o que está sendo questionado é, de fato, gestão privada: 

“Quem decide a qualidade, o projeto básico, o preço, é o capital privado, o governo pode 

regular ou não, mas o controle e o lucro serão privados.” 

A reportagem tem ainda mais dois textos secundários “Passagem Obrigatória” e 

“Governo vai assegurar lucro das empresas”, os dois com espaço de três colunas, da metade 

para baixo da página, à direita. No primeiro são tratadas questões que englobam o direto de ir 

e vir, já que alguns eixos rodoviários que passaram a ter cobrança de pedágio, a partir do 

programa de concessões, serão a única opção para o fluxo de pessoas e mercadorias. A partir 

dessa perspectiva, o pedágio é debatido de maneira positiva – somente – quando é uma 

alternativa. A matéria ressalta, assim, que sempre deveria existir uma outra rodovia gratuita 

mantida pelo Estado. 

No último texto a matéria expõe as possíveis manipulações de dados e 

dificuldades de regulamentação em relação ao modelo de contratação das obras de 

recuperação dessas ferrovias com concessão para construção, manutenção e operação dos 
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trechos por Parceria Público Privado (PPP). A validade da PPP é tratada sob aspectos que 

criam oportunidades de lucro em detrimento do desenvolvimento do país. Isso é 

fundamentado no texto a partir da ausência de um aparelho regulatório forte, capaz de 

controlar as planilhas das empresas envolvidas no processo. Assim, a PPP é resumida como 

um modelo ineficiente e que gera situações favoráveis a corrupção e atos ilícitos.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: Infraestrutura, concessão, agronegócio, exportação, economia, 

desenvolvimento, vulnerabilidade, liberalismo, desoneração fiscal, lucro, exploração, 

apropriação, privatização, pedágio, monopólio. 

ABORDAGEM: Concessão de rodovias e ferrovias em ramais voltados ao setor primário; a 

exploração de recursos naturais; desnacionalização de renda 

 

No título “Nas mãos da economia agroexportadora” ainda não se tem claro o 

assunto específico sobre o qual a matéria ira tratar, no entanto; já se define as dimensões de 

comando e de autoridade do agronegócio. A linha de apoio vem para esclarecer a que se 

refere esse domínio (de ferrovias e rodovias) de que forma se dá (por meio de concessão – 

contestado no decorrer da reportagem) e também para reforçar (garantido por especialistas) o 

quanto negativa é essa relação (amplia a exploração de recursos naturais e desnacionalização 

de renda). Antes de interpretar o texto em si, a fotografia da presidenta Dilma estampada logo 

após o título chama atenção. Isso porque, observados os elementos anteriores, a imagem 

indica a ligação do governo com os rumos que a economia do país poderá seguir. 

Os parágrafos iniciais, como já foram descritos acima, são bem contundentes a 

esclarecer os investimentos que serão feitos no sentido de evidenciar a quem favorecem 

(“reuniu alguns dos mais ricos empresários do país”, “o pacote foi feito sob medida para 

atender aos interesses do setor agroexportador”) e a quem prejudicam: o desenvolvimento do 

país e as  classes trabalhadoras (“exploração de recursos naturais”, “concentração e 

vulnerabilidade econômica”, “uni o pior do liberalismo”, “um atraso na estratégia de 

desenvolvimento”) subalternas.  

Na subdivisão intitulada de “inversão de prioridades”, a expressão é trabalhada no 

transcorrer do texto com o intuito de elucidar que a privatização aposta na primazia do lucro e 

do capital internacional, o que vai contra as necessidades da sociedade. Logo em seguida 

para confrontar o posicionamento do governo em uma carta que se esquivava das articulações, 
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dizendo que se tratava de concessão e não privatização o jornal apresentou a diferença entre 

ambos os termos e comprovou – por meio de fontes especializadas – que se tratava de “gestão 

privada mesmo”. 

No texto “Passagem Obrigatória”, a reportagem faz uma abordagem bem 

interessante e diferenciada sobre a cobrança de pedágio. Questiona-se o pedágio enquanto 

uma “passagem obrigatória” e reflete-se sobre a sua validade enquanto uma alternativa. Esse 

olhar é bem significativo para a análise aqui desenvolvida, pois combate uma posição 

autoritária em defesa do exercício da liberdade – nesse caso em específico de ir e vir. Assim, 

a remediação sugerida é a existência de uma outra rodovia gratuita mantida pelo Estado, como 

segunda opção àquela mantida por concessionárias.  

O último texto da reportagem traz um alerta (problemática) em relação à 

utilização de concessão para construção, manutenção e operação dos trechos dessas ferrovias 

por Parceria Público Privado (PPP). Ressalta-se assim, como consequência as possibilidades 

de manipulação de dados, de dificuldades de regulamentação e de lucro em detrimento do 

desenvolvimento do país (Representante dos cidadãos na fiscalização). Isso, é fundamentado 

no texto a partir da ausência de um aparelho regulatório forte (defasagem e causa), capaz de 

controlar as planilhas das empresas envolvidas no processo.  

 

REPORTAGEM 3 (2012) 

TERCEIRA SEMANA DE OUTUBRO – EDIÇÃO 503 – DE 18 A 24 DE OUTUBRO 

MATÉRIA ASSINADA: Aline Scarso, da redação (p. 4 e 5), Carlos Vinícius Xavier, Fábio 

T. Pitta e Maria Luísa Mendonça (p. 6 – opinião) 

TÍTULO: POBREZA, PRODUTO DO AGRONEGÓCIO 

CHAMADA DE CAPA: POBREZA NO CAMPO: O ESTRAGO DO AGRONEGÓCIO 

LINHA DE APOIO: O agronegócio se expandiu no estado de São Paulo e deixou um rastro 

de pobreza. Os conflitos no campo também se intensificaram. É o que diz estudo sobre as 

últimas duas décadas. O levantamento também mostra como o monocultivo de cana-de-açúcar 

se aproveitou da vulnerabilidade de regiões para se instalar. Dos 645 municípios paulistas 

cadastrados pelo mapeamento, 417 sofreram com o aumento da pobreza. 

EDITORIA/SEÇÃO: ECONOMIA/AGRICULTURA 
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IMAGEM: 

TEXTO PRINCIPAL p. 4: “Pobreza produto do Agronegócio” 

- Sem fotografia, apenas a ilustração de um mapa, na parte superior da página, a direita, 

ocupando um espaço de três colunas e quase metade da página. 

TEXTOS SECUNDÁRIOS:  

“Nas mãos de poucos” e “A postura “natural” de criminalizar” 

- Sem fotografia  

TEXTO PRINCIPAL p 5: “Território em disputas”  

- Uma fotografia (Família do Assentamento Dom Pedro Casaldáliga, em Cajamar, SP) na 

parte superior da página, logo após o título, a direita, ocupando um pouco mais de três 

colunas. 

- Uma fotografia de rosto do pesquisador Tiago Cubas, na parte inferior da página, a direita, 

ocupando espaço de 1 coluna. 

TEXTO DE OPINIÃO p 6: “A crise do agronegócio canavieiro” 

- Uma fotografia (posto de gasolina, carro sendo abastecido por etanol) na parte superior da 

página, a direita, ocupando espaço de três colunas 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS:  faz uso de mapa para representar a dinâmica de luta 

pela terra e a territorialização do capitalismo de 1988 a 2002. Infográfico, 

FONTES: 

- IBGE 

- Tiago Cubas, Pesquisador do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos da Reforma Agrária 

(NERA) 

- Keli Mafort, Assentada da comuna da terra Mario Lago, no município de Ribeirão Preto, e 

integrante da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

- Dewlek Mateus, assentado e integrante da Direção Nacional do MST 

- Cliff Welch, orientador de cubas no mestrado, faz parte do (NERA), e integrante da pós 

graduação do cátedra da UNESCO de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. 

- Silvio Miele, professor de Comunicação Social e Arte Multimídia da PUC – SP 

PÁGINA: 4, 5 e 6 
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ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“Para pesquisador, concentração gera marginalização das populações vulneráveis.” - Tiago 

Cubas, Pesquisador do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos da Reforma Agrária. 

 

A reportagem que corresponde à terceira semana de outubro também abrange a 

editoria de economia e recebe relevância não só como destaque de capa, mas com o espaço 

reservado no corpo do jornal. São três páginas com dois textos principais, nas páginas 4 e 5, e 

um texto opinativo na página 6, além dos textos secundários e subdivisões nos principais. 

Outro diferencial da matéria é que ela foi pautada a partir de uma pesquisa de mestrado da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp).  

Na primeira página, o texto principal “Pobreza produto do agronegócio” ocupa 

mais da metade da folha, em quatro colunas, e com ilustração de um mapa logo abaixo do 

título, a direita, em três colunas, identificando as dinâmicas de luta pela terra e 

territorialização do capitalismo agrário no estado de São Paulo. A figura e legenda são 

bastante densos e explicativos. Apresentam locais de ocupações e assentamentos; áreas com 

maior índice de concentração de renda fundiária e pobreza; territórios com culturas (de feijão, 

arroz e cana de açúcar) com crescimento ou que sofreram desterritorialização; pontos de 

conflitos, assassinatos e violência contra trabalhadores rurais e camponeses; cálculo do 

número de famílias por município, etc.  
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Quanto ao texto, inicialmente se dedica a apresentar o estudo realizado pelo 

Pesquisador do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos da Reforma Agrária (NERA), Tiago 

Cubas. Em que período foi feita a pesquisa, quantos municípios mapeou, quais os resultados 

nessas regiões, as principais mudanças, quais as consequências dessas observações. Ou seja, 

traça-se um panorama do agronegócio em São Paulo. 

Logo em seguida, o texto apresenta uma subdivisão, sobre o “Incentivo dos 

governos” e a “pobreza”. Neste, mostra o crescimento da pobreza dos assentados e 

trabalhadores rurais gerada pela cultura da cana-de-açúcar, através de dados e entrevistas com 

a população que vivência e confirma tal situação. Ainda são comentados outros problemas 

advindos desse processo como complicações na saúde, o incentivo a mecanização, e a 

violência. Naquele, a expansão do cultivo da cana-de-açúcar iniciada pela ditadura civil 

militar e mantida pelos governos seguintes é o foco.  

A página 4 tem ainda mais dois textos secundários com as seguintes abordagens: 

“Nas mãos de poucos” e “A cultura “natural” de criminalizar”. No primeiro o pesquisador 

demonstra como a concentração nas mãos de poucos gera marginalização das populações 

vulneráveis. Na segunda matéria, o texto traz a relação de criminalização por parte da grande 

mídia, a falta de acesso a informação sobre as causas dos movimentos sociais e sobre a 

reforma agrária. 

Na página 5, o título da matéria “Territórios em disputa” e a linha de apoio 

“estudo traça consequências econômicas da expansão do agronegócio em São Paulo” fazem 

uma breve introdução para os questionamentos que serão discutidos em entrevista com o 

pesquisador Cubas. São quatro colunas de entrevista, com uma fotografia na parte superior da 

página, ocupando pouco mais de três colunas, e uma foto pequena do pesquisador na parte 

inferior da página com espaço de uma coluna.  
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Entre as questões elencadas na entrevista estão as relações não só no que diz 

respeito ao material, mas à divisão de mundos, a concentração de riquezas como um processo 

normal e a força da mídia corporativa no discurso do agronegócio. 

Na última página da reportagem o texto “A crise do agronegócio canavieiro” faz 

parte da seção de opinião e traz a seguinte colocação como chamada “Após expansão, setor 

enfrenta impactos da desvalorização do real e a falta de liquidez no mercado financeiro”. 

São quatro colunas de texto, uma fotografia ilustrativa – de um automóvel abastecendo em um 

posto de combustíveis – e uma figura, também ilustrativa, de um mapa da América Latina 

com canavial.  
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A matéria faz comparações da área plantada e da produtividade da cana-de-açúcar 

desde o ano de 2003 até 2010. Apresenta porcentagens e estatísticas sobre os prejuízos de tal 

cultura no país, valores de dívidas e incentivo fiscais, o aumento da mistura de etanol na 

gasolina, a prática das empresas petrolíferas ao lidarem com tal condição, além de outras 

consequências como casos de super exploração de trabalho (pela diminuição das médias dos 

salários e aumento da jornada e da quantidade de cana cortada), etc. O texto finaliza com a 

conclusão enfática de que a competitividade do mercado mundial faz a agroindústria da cana 

e o agronegócio como um todo no Brasil ter como principal produto o endividamento 

econômico, social e ambiental.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM 

 

PALAVRAS-CHAVE: pobreza, agronegócio, concentração, vulnerabilidade, conflitos, 

reforma agrária, saúde, luta, resistência, violência, marginalização, mídia, política, 

apropriação, desemprego, burguesia, diversidade, movimentos sociais, criminalização.  

ABORDAGEM: Relação entre a expansão de atividades do agronegócio e o crescimento da 

pobreza em áreas específicas do estado de São Paulo; conflitos no campo; monocultivo da 

cana-de-açúcar; reforma agrária; criminalização da mídia em relação a movimentos sociais de 

luta pela terra, crise econômica. 
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Ao iniciar a análise, o título da reportagem já ressalta a abordagem incisiva de 

relacionar o agronegócio com a pobreza. E assim, mais uma vez, percebe-se a dicotomia entre 

um grupo dominante e o povo. A linha de apoio vem para direcionar o lugar em que tal 

relação será refletida e também para enfatizar (framing) a ideia principal: “São Paulo – 

segundo pesquisas regiões da Alta Mogiana e Pontal do Paranapanema registram aumento da 

industrialização do campo ao passo do crescimento da pobreza”. 

Logo chama a atenção na reportagem a ilustração e legenda que abrangem quase 

metade da página e se destinam a orientar o leitor sobre dinâmicas de luta pela terra e 

territorialização do capitalismo agrário em São Paulo. Como já foi mencionado na descrição 

acima a figura e legenda são bastante densas e explicativas. Tal observação soma nesse 

processo de análise na construção de conteúdos que prezam pela função educativa 

emancipatória da mídia. 

Os parágrafos iniciais são contundentes, amparados nos estudos de Cubas, em 

apresentar a trajetória negativa da expansão do agronegócio em São Paulo desde 1988 até 

2009. São expostos os modos como o pesquisador efetivou tal mapeamento e os resultados 

obtidos através desse panorama expressivo tanto no período em que se deu quanto nos dados 

que derivou.  Também relevante aqui é a posição de Cubas enquanto fonte oficial sendo 

pesquisador do Núcleo de estudos, pesquisas e projetos de Reforma Agrária. Quer dizer, as 

relações do Brasil de Fato com a luta por reformas/intervenções na esfera pública mais uma 

vez estão presentes. 

Referente às subdivisões do texto, a primeira delas “Incentivo ao Governo” 

anuncia a continuidade da expansão da produção do cultivo de cana-de-açúcar iniciada na 

ditadura como alternativa diante do crescimento do preço do petróleo e mantida pelo governo 

atual – exercida em grandes extensões de terra e associada ao trabalho precarizado, a expulsão 

de pequenos proprietários rurais e a conflitos com camponeses e assentados da reforma 

agrária. Aproximar o período atual com a Ditadura ressalta o posicionamento de repulsa ao 

Agronegócio abordado na reportagem. Observa-se também, e novamente, a redação 

dicotômica: Ditadura/ Governo Atual/ continuidade/ grandes extensões de terra versus 

trabalho precarizado/ expulsão de pequenos proprietários rurais/ conflitos com camponeses e 

assentados/ reforma agrária. 

Na subdivisão seguinte, “pobreza” a narrativa complementa um dos eixos 

observados através do Framing: apresenta-se a principal problemática causada pelo 

agronegócio. Porém, a matéria não se limita somente a esse problema, identifica no decorrer 

dos próximos parágrafos outras implicações de ordem econômica e ambiental.  
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Os dois textos secundários dessa primeira página “Nas mãos de poucos” e “A 

postura “natural” de criminalizar” expõem enfoques bem significativos para a análise: neste a 

criminalização dos grandes meios de comunicação na cobertura de ocupações, 

assentamentos e outras manifestações de luta pela reforma agrária (com base na pesquisa de 

Cubas) que, na redação da matéria, “mostra um quadro desolador do posto de vista do acesso 

a informação sobre as causas dos movimentos sociais”. E naquele, a concentração de renda 

sob o domínio de uma minoria com reflexos nas populações vulneráveis (assentados e 

acampados da reforma agrária e pequenos produtores rurais) em que eleva-se a mecanização e 

a mão de obra (na fala do pesquisador) na direção da perda de postos de trabalho no campo, 

exigência de maior produtividade e diminuição dos salários(na voz de um assentado). 

A próxima página é destinada toda para a apresentação da entrevista com o 

pesquisador na íntegra. As questões, validadas pela “voz” especializada no assunto, são 

colocadas interconectadas: O agronegócio que territorializa o capitalismo, industrializa o 

campo e concentra renda, é beneficiado pela mídia corporativa, a qual com seu discurso 

naturaliza essa concentração de riquezas e essa divisão de mundo. Em contrapartida o 

“povo” enfrenta conflitos, violência, superexploração de trabalho, mecanização e problemas 

de saúde. A mídia por sua vez desfavorece-o com a criminalização da reforma agrária e dos 

movimentos populares.  

Por fim, a última página com texto opinativo destaca os prejuízos econômicos 

advindos da atual crise no agronegócio canavieiro, fundamentada nos impactos da 

desvalorização do real e na falta de liquidez do mercado financeiro. O mais interessante é que 

feito o panorama econômico em que são refletidas a relação de área plantada com a 

produtividade, aquela ampla e esta em queda, e os modos como grandes empresas se fundem, 

apoiadas pelo governo (que gera bilhões de reais em dívidas por meio de incentivos fiscais, 

créditos a juros subsidiados e uma segurança de mercado ilusória), a partir de um sistema que 

a matéria descreve como “indústria financeira”, as consequências disso são entrelaçadas pela 

abordagem da matéria, não somente no setor econômico, mas também no social e ambiental.  

Assim, a narrativa expõe um efeito em que um problema leva ao outro. Ou seja, a 

“indústria financeira” mostra a necessidade do agronegócio em extrair recursos do sistema 

financeiro em que o capital é proveniente da ficcionalização da reprodução processo no qual 

se cria a ilusão de que o dinheiro se reproduz independente da exploração do trabalho, no 

entanto, tal modelo estimula as fusões de grandes empresas, bem como os monopólios à 

medida que a capacidade de uma empresa adquirir novas dívidas está ligada ao seu tamanho, 

quer dizer, aos valores de seus ativos. Isto, por sua vez, aumenta a busca por competitividade 
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no mercado mundial e, por consequência, a superexploração do trabalho; em um padrão em 

que o pagamento é baseado pela produção e não por hora. Nesse sentido, a reportagem cita 

casos de morte e mutilação de cortadores de cana por excesso de esforço físico.  

 

REPORTAGEM 4 (2012) 

QUARTA SEMANA DE NOVEMBRO – EDIÇÃO 508 – DE 22 A 28 DE NOVEMBRO 

MATÉRIA ASSINADA: José Francisco Neto, da redação 

TÍTULO: JUNTOS E MISTURADOS 

CHAMADA DE CAPA: VIOLÊNCIA EM SÃO PAULO: QUEM É O INIMIGO? LINHA 

DE APOIO: a existência de grupos de extermínios dentro da PM e acordos entre o estado e o 

crime organizado estão na raiz da recente crise da segurança pública em São Paulo. Apesar 

disso, no acordo entre os governos federal e estadual, não há menção às investigações sobre 

quem está promovendo as chacinas nas periferias. 

EDITORIA/SEÇÃO: Polícia 

IMAGEM:  

TEXTO PRINCIPAL p. 6: “Juntos e Misturados” 

- Uma fotografia (Policiais Militares no lugar onde ocorreu uma chacina, na zona norte de São 

Paulo), espaço de duas colunas e meia, centralizada, na parte superior da página. 

- Uma pequena charge com policiais militares na metade da página, também centralizada. 

TEXTO SECUNDÁRIO: “Um acordo ineficaz entre governos” 

- Uma fotografia (Governador Geraldo Alckimin, Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e 

Secretário de Segurança do Estado Antônio Ferreira Pinto), espaço de duas colunas e meia, 

centralizada, na metade da página.  

TEXTOS SECUNDÁRIOS p. 7  

“Guerra contra o crime e contra pobres” e “Organizações se articulam contra violência” 

- Sem fotografia 

“Dobra número de homicídios cometidos por policiais” 

- Uma fotografia de arquivo do programa Fantástico da Globo (policiais em local de 

assassinato) centralizada na página, mas na matéria está a direita, com espaço de  duas 

colunas.  
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USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS:  faz uso para apresentar o número de mortos, 

comparações com meses passados, etc. 

FONTES: 

- Sandra Paulino, Advogada e Coordenadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos 

de Policiais (MNDHPOL) 

- Gabriel Feltran, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR) 

- Daniel Hirata, Doutor em sociologia pela Universidade Federal de São Paulo (USP) 

- Paulo Malvasi, Antropólogo e Pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(CEBRAP) 

- Karina Biondi, Antropóloga, atua em pesquisas sobre crime organizado e dinâmicas 

criminais 

- Rafael Godoi, doutorando em sociologia e pesquisador do sistema criminal 

- Guaracy Mingardi, Analista Criminal 

- Marisa Fefferman, Psicóloga Educacional e Social  

- Diário Oficial do estado de São Paulo 

- Instituto Sou da Paz 

- Secretaria da Segurança Pública 

- Assessoria da Polícia Militar (não se manifestou) 

- Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDM/PR) 

- Anistia Nacional (dados) 

- Jaime Amparo Alves, Doutor em Antropologia e pesquisador do Departamento de Estudos 

Africanos e Afro-Americanos da Universidade do Texas (EUA) 

- Douglas Belchior, representante da UNIAFRO  

- Débora Maria, coordenadora do Movimento Mães de Maio  

PÁGINA: 6 e 7  

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

 “Se aliaram porque um tem o que o outro deseja. Juntou a fome com a vontade de comer”. 

Sandra Paulino, advogada e coordenadora do Movimento Nacional de Direito Humanos dos 

Policiais 
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A quarta semana de novembro entra na editoria de polícia. São duas páginas com 

um texto principal “Juntos e Misturados” e um secundário “Um acordo ineficaz entre 

governos” na página 6 e mais três pequenos textos na página 7. Ainda, nesta última, há espaço 

de uma coluna para o que periódico denomina espaço sindical – reservado para divulgação de 

informações diretamente relacionada a movimentos e instituições sociais.  

O texto inicial traz como chamada a “Violência em São Paulo – existência de 

grupos de extermínio dentro da PM e acordos entre o Estado e o crime organizado estariam na 

raiz da recente crise da segurança pública”. São quatro colunas de texto com duas imagens, 

uma fotografia logo após o título, em duas colunas e meia, creditada a Eduardo 

Anizelli/Folhapress. Na legenda “PMs cercam local de chacina na zona norte de SP: três 

mortos e nenhum suspeito”. E, ainda, uma charge do Latuff, na parte inferior da página, em 

duas colunas. 
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A matéria apresenta nos primeiros parágrafos a descrição de situações (ônibus 

incendiados, policiais assassinados, homens encapuzados, inúmeras vítimas) decorrentes do 

crime organizado em São Paulo. Na sequência, são divulgados o número de ocorrências, o 

total de mortes, e uma condição comum nesses crimes: a chegada da PM nos locais logo após 

os fatos sem, no entanto, um número expressivo em relação ao reconhecimento e punição dos 

culpados. Dado esse panorama e feito o questionamento que irá construir o texto, a 

reportagem reforça a abordagem da matéria através de sua primeira fonte (uma advogada) que 

afirma (e assim valida) que mais da metade dos policiais (65 mil) de São Paulo tem 

participação em grupos de extermínio. Ainda, antes de debater pontos mais específicos, 

através de duas pequenas subdivisões intituladas “Governo e PCC” e “Achaques”, a 

introdução da matéria é fechada com o esclarecimento dos principais motivos que levam os 

policiais a se aliarem ao crime organizado: dinheiro, interesses, e, sobretudo, corrupção. 

Nessas divisões citadas acima, a matéria pondera sobre questões que envolvem as 

relações entre os regimes normativos do Estado e do Crime e o Primeiro Comando da Capital 

(PCC).  Partindo dessa relação, são apresentadas pesquisas que apontam de que forma esse 

dispositivo funciona na diminuição das taxas de homicídios (com uma fonte unitária de 

administração) e quando perdem o equilíbrio e o número de violências letais sobem (com uma 

tensão interna). Traz ainda um estudo, de 2006, intitulado “São Paulo sob Achaque” que 

resultou em 500 mortes em oito dias, no qual foi analisado precisamente a relação de guerra 

entre as polícias do Estado e o PCC e que esclarece o achaque como cerne desses 

acontecimentos mais recentes, porém, sem deixar que considerar outros fatores como a 

disputa de policiais entre si. 

Na parte inferior da página o texto “Um acordo ineficaz entre governos” é 

estruturado em quatro colunas e apresenta uma fotografia centralizada, ocupando espaço de 

duas colunas e creditada a Marcelo Camargo/ABr. Na legenda “O governador Geraldo 

Alckimin, o ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, e o secretário de segurança do estado, 

Antônio Ferreira Pinto”. 

A matéria aborda as ações do governo para combater a onda de violência em São 

Paulo, nas quais o isolamento de líderes do crime organizado seria uma das sugestões 

contestadas por especialistas. 

Nos textos secundários, já na página 7, o primeiro deles “Guerra contra o crime e 

contra os pobres” é posicionado no lado esquerdo da página, dividido em três colunas e não 

apresenta nenhuma fotografia. A abordagem retrata a forma ineficaz de combate ao crime 

organizado que, na verdade acaba se refletindo contra a população das periferias. A partir 
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dessa ideia central, o primeiro parágrafo expõe o posicionamento das autoridades diante do 

aumento do número de homicídios em São Paulo, as quais afirmam estar sob controle, 

transferem a responsabilidade de resolver a crise atual para a Polícia Militar e minimizam o 

fato de que entre os mortos há também policiais. A seguir, a matéria apresenta o discurso 

oficial proferido: de que a solução está em colocar mais policiais nas ruas, intensificar 

abordagens e apoiar uma atuação mais enérgica em casos de confronto. Essa “fórmula”, no 

entanto, é contestada nos parágrafos finais, a partir da fala de duas fontes, e define o 

posicionamento da matéria. Uma expõe que a lógica da guerra contra o crime organizado só 

agrava a situação por produzir mortes, provocar divisões internas no PCC e causar a guerra 

entre facções. A outra, afirma que políticas repressivas não fazem o menor sentido, a menos 

que tenham finalidades eleitorais do tipo: “produção da desordem para gestão da ordem.” 

O texto seguinte “Dobra número de homicídios cometidos por policiais” se 

fundamenta em dados que apontam para um grau significativo de práticas criminosas por 

parte de policiais militares. A redação é estruturada em três colunas, com linha de apoio: 

“Entre julho e setembro 95 pessoas foram assassinadas por policiais civis militares” e possui 

uma imagem em duas colunas. A legenda situa o assunto tratado pelo programa “Assassinato 

cometido por policiais exibido pelo Fantástico”.  

 

Nos primeiros parágrafos o texto expõe dados do Diário Oficial da União na 

comparação entre o 3° trimestre de 2012 e o mesmo período de 2011 explana que nenhum 

crime teve aumento tão grande quanto os homicídios cometidos por policiais. Uma elevação 

de 86% da letalidade policial. Outras estimativas dão sequência à redação: setembro foi o mês 

com maior número de ocorrências de homicídios dolosos, 135, destes foram 144 mortes, 15% 

causadas pela PM.  
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No olho da matéria está o posicionamento de uma das fontes “Se estão 

acontecendo mais confrontos, seria de se esperar que número de policiais feridos fosse grande 

também.” No corpo do texto a afirmação é do Instituto Sou da Paz para contrapor a 

justificativa da Secretaria da Segurança Pública em relação à letalidade policial, a qual explica 

que tais situações estariam acontecendo pela rapidez da polícia para chegar aos locais onde 

ocorrem os confrontos e, consequentemente, as mortes. A partir disso, o Instituto apresenta 

dados que reforçam o seu posicionamento duvidoso em relação aos policiais e tais crimes: o 

número de policiais feridos (17), no 3° trimestre de 2012, é o menor dos últimos 10 anos, e 

57% menor em relação ao mesmo período de 2011.  Para esclarecer tais números, a 

reportagem procurou também a assessoria da PM, mas ela não se manifestou. 

Após, a matéria tem uma subdivisão “29 meses 2882 mortes” que aponta um 

panorama mais amplo de mortes em confrontos com policiais no período de janeiro de 2010 a 

junho de 2012, em quatro estados brasileiros: Santa Catarina (137), Mato Grosso do Sul (57), 

Rio de Janeiro (1590) e São Paulo (1098). A seguir, o texto faz outra comparação, agora, em 

relação a não aplicação da Pena de Morte no Brasil em contrapartida aos números 

apresentados pela Anistia Internacional, de que, apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo, no 

ano de 2011, o número de mortes por autos de resistência foi 42,16% maior do que todas as 

penas de mortes executas em processo legal de 20 países. Expostos tais dados, nos últimos 

parágrafos o texto, esclarece que “a resistência seguida de morte serve apenas para legitimar 

as práticas criminosas de agentes do Estado para que continuem desempenhando sua força 

brutal nas periferias” e que “a polícia paulista mata em um mês o que a polícia de Nova 

Iorque mata em um ano”.  

A reportagem traz ainda mais uma matéria “Organizações se articulam contra 

violência” dividida em três colunas, sem fotografia. A linha de apoio expõe “criada comissão 

popular e independente para o acompanhamento e denúncia do genocídio no estado”.  

Os parágrafos iniciais situam que a partir da onda de violência em São Paulo, os 

movimento sociais se articularam para a formação de uma Comissão com base na ampliação 

do Comitê Contra o Genocídio da Juventude Negra e Periférica do estado, a qual tem como 

objetivo garantir o direito à memória, à verdade e à justiça das vítimas de chacinas nas 

periferias paulistas. 

Nos parágrafos seguintes a matéria apresenta ainda de que maneira a comissão se 

organiza: com o apoio de diferentes movimentos sociais e solicitação de reuniões e audiências 

públicas com as autoridades do governo estadual e federal. O texto aponta que, no entanto, 
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nenhum dos seis pontos tirados do acordo entre governos investiga quem são os autores das 

chacinas.  

Na voz de um dos integrantes do comitê, a redação aponta para o modo como os 

noticiários dos últimos dias informaram as mortes, em que 10 pessoas foram mortas, de uma 

hora para outra e duas eram policiais A questão discutida, então, é “e as outras vítimas fatais, 

quem eram elas? Como estão suas famílias? Quem está investigando as causas e os autores?”. 

A partir desse questionamento o texto expõe o primeiro passo da comissão de fazer uma 

listagem de mortos e desaparecidos do estado desde 2006 até 2012.  

Já na voz de outra fonte, também integrante do Comitê o Estado é comparado a 

uma verdadeira escola do crime organizado, em que “quem manda são os grupos de 

extermínios acobertados pelo Estado”. Ela afirma ainda esperar que “a inteligência do 

governo possa revelar quem são os verdadeiros patrocinadores do terrorismo paulista.  

No último parágrafo, antes de uma pequena subdivisão, é divulgado o índice de 

719 pessoas assassinadas desde junho apenas na região metropolitana de São Paulo. Na 

subdivisão, por sua vez, é reservado espaço para divulgação da Marcha da Consciência Negra, 

sob o tema do ano “Cotas sim, genocídio não”, e para um ato contra o genocídio da juventude 

periférica.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: segurança, participação, criminalidade, corrupção, mídia, política, 

resistência, poder e movimentos sociais. 

ABORDAGEM: As chacinas nas periferias de São Paulo na perspectiva da existência de 

grupos de extermínios dentro da PM; relações entre o Estado e o crime organizado; ações do 

governo; o discurso oficial da grande mídia; Comissão Popular e Independente 

(acompanhamento e denúncia do genocídio no estado por grupos sociais) 

 

O título da matéria “Juntos e Misturados” e a linha de apoio se complementam e 

reforçam a temática central da reportagem: “a existência de grupos de extermínio dentro da 

Polícia Militar e acordo entre Estado e crime organizado” – juntos contra os pobres e 

misturados na crise da segurança pública.  

Após a apresentação do atual cenário em São Paulo, um fato sarcástico é 

mencionado: “Na maioria das chacinas praticadas por homens encapuzados em motos ou 

carros, a polícia chega logo em seguida, mas na imensa maioria dos casos, não descobre quem 
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são os autores dos crimes”. Para sustentar tal afirmação, a reportagem apresenta sua primeira 

fonte (encarregada de esclarecer tais episódios) da seguinte forma: “um fato que não causa 

estranheza na advogada...” Ou seja, além de afirmar ironicamente a maneira como as 

chacinas acontecem, a narrativa sustenta tal posicionamento tornando-o corriqueiro aos que 

tem proximidade com esse cenário.  

A partir disso, a advogada expõe a relação de impunidade com o envolvimento 

de mais da metade dos policiais de São Paulo com grupos de extermínio. Em vista disso, 

esclarece também os principais motivos que levam os policiais a se aliarem ao crime 

organizado: dinheiro, interesses, e sobretudo, corrupção. Já, nas subdivisões, apresentar as 

relações entre os regimes normativos do Estado e do Crime e o Primeiro Comando da Capital 

(PCC) segue a mesma direção: identifica-se assim, a problemática, as causas que a motivam e 

os atores envolvidos, fundamentos do Framing. Ao abordar as ações do governo para 

combater a onda de violência em São Paulo por sua vez, observa-se a representação dos 

cidadãos da fiscalização de governos instituídos e, também, mesmo que a sugestão de 

isolamento de líderes do crime seja contestada, a relação com possíveis remediações.  

No texto “guerra contra o crime e contra os pobres” segue a abordagem da 

insegurança e ineficácia causada pela lógica de guerra contra o crime organizado que, no 

discurso das autoridades é defendido a partir da uma “fórmula” que aposta em mais policiais 

nas ruas, intensificação de abordagens e atuação mais energética em casos de confronto. Em 

contrapartida, minimiza-se o fato de que, na verdade, os mortos são jovens empobrecidos, e 

até mesmo policiais. Isso mostra a impotência desse sistema através de suas principais 

consequências: mortes, divisões internas no PCC ,  reprodução de guerras entres as facções e 

insegurança das populações periféricas. 

Assim, observa-se a preocupação com grupos menos favorecidos, com 

questões de ordem de segurança pública e coletiva, em contrapartida a padrões instituídos 

pelo Estado aliado ao crime organizado em que posturas de combate a violência só fazem 

sentido na produção da desordem para a gestão da ordem.  

No próximo texto, o título “Dobra o número de homicídios cometidos por 

policiais” reforça a abrangência e a continuidade de tais crimes no país. A imagem usada na 

matéria não é muito nítida – apresenta uma camioneta da polícia estacionada em uma rua da 

periferia, com o porta-malas aberto, dois policiais e três moradores. Na legenda, a reportagem 

situa que aquela cena fazia parte do “Assassinato cometido por policiais exibido pelo 

Fantástico”.  Já na linha de apoio, citada na descrição acima, pode-se observar a definição do 



82 
 

período em que as mortes por policiais militares foram consideradas para a fundamentação da 

matéria. 

No decorrer da redação, percebe-se a forma como o texto foi estruturado no 

sentido de validar o posicionamento contundente em relação a participação de policias 

militares em homicídios, na maior parte em periferias. Fez-se uso de dados, estimativas, e 

comparações que contrapõem causas e consequências. No olho da matéria, por exemplo, há 

uma comparação baseada no aumento do número de confrontos em contrapartida com a 

redução do número de policiais feridos, embora o número de homicídios tenha aumentado.  

Outra observação importante se refere à subdivisão feita no texto, que amplia o panorama 

abordado, até então limitado ao estado de São Paulo. São refletidas ações da polícia em 

diferentes estados: somam-se aqui, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.  

Compara-se, ainda, o número de mortes por autos de resistência em São Paulo 

e no Rio de Janeiro no período de um mês em relação as estimativas de todas as penas de 

mortes executadas, por processo legal, em 20 países. Os resultados são alarmantes, apontam 

para mais uma abordagem, a qual chama atenção para a legitimidade dada a prática 

criminosas em que a resistência é seguida de morte – como se isso fosse justificativa – e mais 

uma vez reforçam a abordagem incisiva da reportagem.  

No próximo texto, observa-se ainda no título a relação com os movimentos 

sociais em que “Organizações se articulam contra a violência”. Ainda, na linha de apoio as 

palavras comissão popular e independente, e denúncia, chamam atenção para a articulação de 

movimentos populares (organização da sociedade civil) como representantes dos cidadãos na 

fiscalização e intervenção da esfera pública.  

Com a utilização de integrantes do Comitê contra o genocídio da juventude 

negra e periférica de São Paulo como fontes, e a divulgação da Marcha da Consciência Negra 

– “cotas sim, genocídio não” observa-se ainda a valorização da luta por igualdade, e justiça, 

da cultura negra, da importância de políticas de afirmação em diferentes aspectos, e da 

ampliação da esfera pública para além do círculo das elites. 

Nota-se, ainda, através do “espaço sindical”, que existe um acolhimento em 

relação a grupos sociais e populares, não só na abordagem das matérias, como na forma de 

estruturação do jornal, e na maneira como se constrói a dinâmica dos elementos que compõe 

as reportagens e o Brasil de Fato como um todo. 
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REPORTAGEM 5 (2012) 

PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRO – EDIÇÃO 509 – DE 29 DE NOVEMBRO A 5 DE 

DEZEMBRO 

MATÉRIA ASSINADA: Aline Scarso e Michelle Amaral, da redação 

TÍTULO: QUANDO O QUE IMPORTA É SÓ O LUCRO 

CHAMADA DE CAPA: O PREÇO DO DIPLOMA  

LINHA DE APOIO: Fachadas imponentes. Grandes praças de alimentação. Assim as 

universidades privadas procuram atrair mais “alunos-clientes”. Esse tem sido o atual quadro 

de ensino superior, transformado em mercadoria. Somente em 2011, 27 aquisições de 

universidades particulares por grupos financeiros movimentaram mais de R$ 2,4 bilhões. Já 

os alunos padecem com a precariedade da infraestrutura básica e ensino defasado.   

EDITORIA/SEÇÃO: Educação 

IMAGEM:  

TEXTO PRINCIPAL p. 4: “Quando o que importa é só lucro” 

- Uma fotografia (de alunos da Uninove passando por catracas para entrar na universidade) na 

parte superior da página, a direita, ocupando um pouco mais de três colunas. 

- No canto direito inferior quadro com estatísticas  

TEXTOS SECUNDÁRIOS p. 5:  

“Grupos financeiros avançam sobre o ensino superior” e “Estado deve zelar pela qualidade do 

ensino” 

- Sem fotografia 

“Fachadas escondem deficiências no ensino particular” 

- Uma fotografia (alunos na praça de alimentação) na metade da página, a direita, ocupando 

espaço de três colunas. 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS: 

FONTES:  

- Donizete sanches, aluno do curso de Ciências Sociais da Universidade Nove de Julho 

(Uninove) – SP 

- Coletivo Saída de Emergência, reuni estudantes de universidades privadas do Piauí para 

construção da Comissão Estadual da Assembleia Nacional de Estudantes – Livre (Anel) 

- Rondon de Castro, secretário do Sindicato nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior (Andes) 

- Daniel Iliesco, presidente da União Nacional de Estudantes 
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- Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep) 

- Ministério da Educação (MEC)  

- Revista Inglesa The Economist  

- Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 

- Walcyr de Oliveira Barros, diretor do Enade 

- Sólon H. Caldas, diretor executivo da Associação Brasileira de Mantidoras de Ensino 

Superior. (ABMES) 

- Denis Nunes, formado em Jornalismo pela Universidade de Mongi das Cruzes (UMC) 

- Henrique Godoy, formado em História na Unineove 

Continuar segunda página  

PÁGINA: 4 e 5  

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“Hoje, eu diria de 1/3 das instituições de ensino superior privadas são controladas pelo 

mercado estrangeiro e quase 50% das matrículas estão no poder do capital estrangeiro” - 

Daniel Iliesco, presidente da União Nacional de Estudantes 

 

A quarta semana de novembro corresponde à editoria de educação e retrata 

especificamente a educação particular nas maiores universidades do país (Brasil) como uma 

mercadoria. São duas páginas destinadas ao assunto, com um texto principal “Quando o que 

importa é só o lucro”, abrangendo a página quarto, e mais três textos secundários na página 

seguinte.  
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O texto principal é estruturado em quatro colunas, com espaço reservado a uma 

fotografia, localizada na parte superior da página, logo após o título, à direita, ocupando três 

colunas e meia e creditada a Rodrigo Alves. Na legenda “Alunos passam pelas catracas da 

Universidade Nove de Julho (Uninove), em São Paulo.  

Quanto ao texto, antes do parágrafo inicial, a linha de apoio diz: “Instituições 

deixam de priorizar a qualidade de educação superior e investem na modernização de suas 

estruturas como forma de atrair mais alunos e obter lucros.”, quase um resumo das 

abordagens que serão tratadas no discorrer da matéria, educação defasada/investimentos 

estruturais/ alunos como fonte de lucro. O primeiro parágrafo do texto traz uma descrição de 

como tais universidades se apresentam hoje e, dessa forma, como funciona a relação entre 

instituição e alunos. O uso de uma comparação sintetiza a ênfase da reportagem em esclarecer 

a preocupação cada vez maior com a estrutura física desses locais: “parecem shoppings” – as 

fachadas são imponentes, os centros de convivências possuem de livrarias à cabelereiro. Uma 

maneira, segundo o texto, de atrair os estudantes que, por sua vez, são tratados como clientes. 

Há uma relação de contratação de serviço em que o estudante paga para usufruir da faculdade: 

“Não é espaço público, é privado. Colocam catracas e só entra quem é estudante e estudante 

pagante. Aquele que não paga tem a credencial bloqueada até regularizar o pagamento.” – fala 

de um dos estudantes (Donizete Sanches) entrevistados pela reportagem.  

Descrito o cenário, o texto aponta para a avaliação de especialistas sobre o 

assunto. Estes, consideram que tal modelo é visto como uma tendência no ensino superior 

privado do país, pelo fato dessas instituições terem assumido o papel de empresas prestadoras 

de serviço, e como empresas tem no lucro e na concorrências suas prioridades.  

A partir daí, a matéria é subdividida em quatro tópicos. O primeiro deles, 

“Crescimento desenfreado”, traz os impulsos do governo para que as universidades tivessem 

esse caráter comercial e, assim, a proliferação de instituições privadas no país. São vantagens 

fiscais concedidas pelo governo, ainda na década de 90 com Fernando Henrique Cardoso 

(1995/2002) na presidência, que dão o primeiro passo no crescimento desse tipo de 

instituição. O texto explica ainda o que levou o governo a esse modelo: “O Brasil concordou 

com o Branco Mundial em cumprir metas de adaptação ao mercado internacional e as 

universidades eram um dos pontos fixos”. A seguir são apontados dados que correspondem 

aos números de instituições privadas de ensino superior, durante os oito anos do governo 

FHC: de 684, em 1995, para 1.442, em 2002.  

Já no cenário atual o texto apresenta, através de dado do Censo da Educação 

Superior, que os governos seguintes mantiveram a expansão: “das 2.365 instituições de ensino 
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superior, 2.081 são particulares e apenas 284 são públicas.” Ainda: “dos mais de 30 mil 

cursos oferecidos no ano passado (2011), 20,5 mil forma abertos pelas particulares” e “73.7% 

dos alunos matriculados em 2011 no ensino superior brasileiro estão no setor privado. Em 

relação às isenções fiscais, a matéria pontua o intermédio do Programa Universidade para 

Todos (Prouni), que “desde 2005, somam mais de 3 bilhões de reais”. Há ainda o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), que garante o ingresso de estudantes que não poderiam pagar 

imediatamente pelas mensalidades.  

Explanados tais estimativas, são refletidas causa e consequência: “aplicar essa 

política de privatização da educação se tornou bastante cômodo para o governo, uma vez que 

que a ele apenas depositar dinheiro público no setor privado, se responsabilizar pelo seu bom 

funcionamento”. Abordagem esta que é referência para a próxima subdivisão “Fábricas de 

diploma” em que o texto assinala questões relacionadas à defasagem de ensino nessas 

instituições. Para iniciar, são expostos dados do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade) 2011, os quais apontam que os piores desempenhos foram registrados em 

faculdades particulares (Em todo país menos de 2% conseguiram nota máxima). Um resultado 

que, nos parágrafos seguintes, é projetado devido à carência de pesquisa e extensão em tais 

instituições (cerca de 90% da pesquisa produzida no Brasil é feita nas instituições públicas), 

na primazia pelo discurso de inserção no mercado de trabalho como forma de excelência e 

atrair mais alunos. E que deverá se manter devido à necessidade de mão de obra para atender 

as demandas do país.  

O próximo tópico “Acessibilidade” pontua outro aspecto que soma na escolha 

pelas universidades particulares: a facilidade de acesso, tendo em vista que não possuem os 

vestibulares tão concorridos como as faculdades públicas. Essa questão é trabalhada no texto 

através de estatísticas (em 2011, as universidades particulares absorveram mais de 1 milhão 

de estudantes provenientes da rede pública, enquanto as universidades públicas ingressaram 

cerca de 500 mil) que comprovam uma inversão de papeis na educação superior brasileira, 

“onde a universidade pública serva a classes mais favorecidas, e a maioria das universidades 

particulares acaba sendo a única opção para as classes mais baixas” – na declaração de um 

estudante. Em contrapartida, o MEC, em defesa do governo, afirma que está trabalhando para 

melhorar o acesso, também, nas instituições públicas.  

Ainda, na parte inferior, à direita, ocupando o espaço de três colunas há um 

quadro, no qual estão expostos alguns dados extraídos do Censo do Ensino Superior de 2011, 

importantes para a sustentação da abordagem dada a matéria.  
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Na página seguinte, uma das matérias “Grupos financeiros avançam sobre o 

ensino superior” é construída no lado esquerdo da página, em duas colunas, tem linha de 

apoio “Compra de universidades por grandes corporações aponta para o aprofundamento da 

desnacionalização das instituições privadas” e não possui fotografia. O texto é pequeno, 

pontua questões bem específicas sobre o assunto: traz o número de aquisições (27) de 

universidades particulares por grupos financeiros em 2011e a quantia em reais que 

movimentaram R$ 2,4 bilhões e quais as duas maiores aquisições (R$ 1,3 bilhões fechado 

pela Kroton Educacional AS, com sede em Belo Horizonte, na compra da Universidade Norte 

do Paraná (Unopar), e R$ 510 bilhões fechado pela Anhanguera Educacional Participações 

AS, na compra da Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban). Ambas, é esclarecido na 

matéria, atuam como companhia, com estrutura societária e participação estrangeira, a partir 

de investimentos e dos fundos de private equity (investimentos empresas ainda não listadas 

em bolsas de valores). 

Por fim, os dois últimos parágrafos trazem o avanço desse fenômeno na fala de 

uma das fontes “1/3 das instituições de ensino superior privadas são controladas pelo mercado 

estrangeiro e quase 50% das matrículas estão no poder do capital estrangeiro”, as perspectivas 

de que empresas internacionais, com o tempo, passem a ser acionistas majoritárias, e a 
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problemática de “soberania nacional” uma vez que a produção de conhecimento nessas 

instituições vai seguir uma lógica que não é a de produção de conhecimento para o Brasil, 

mas sim a serviço do capital que sustenta essas universidades.  

Na direita da página outra matéria compõe a reportagem “Estado deve zelar pela 

qualidade de ensino”, estruturada também em duas colunas, com linha de apoio “Para 

entidades estudantis, são necessárias mudanças no modelo de ensino universitário do Brasil, 

com mais regulação estatal sobre as instituições particulares”, e não apresenta fotografia. O 

texto traz a falta de regulação do Estado sobre o setor como um dos principais problemas da 

educação superior privada no Brasil. “Uma política que prioriza o lucro à formação de 

qualidade [...] um governo que desvia dinheiro público, para enriquecer os grandes tubarões 

da educação”. Mas, através da voz de um dos entrevistados, a matéria apresenta uma tese de 

que é possível conciliar os dois caminhos: “Nossa crítica ao governo não é ter adotado uma 

estratégia para fazer crescer o ensino privado, mas de ter se acomodado nessa estratégia de 

não enfrentar o ensino superior privado.” Nesse sentido, o texto apresenta uma subdivisão 

intitulada “Fiscalização”, na qual é retratado o anúncio do ministro da Educação, Aloizio 

Mercadante, de criar uma autarquia para ampliar a fiscalização sobre as universidades 

privadas, o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Educação Superior (Insaes). Esse 

trabalho é feito, atualmente, por uma secretária do Ministério da Educação (MEC), informa o 

texto.  

A criação de tal órgão é colocada como fundamental devido o aumento do número 

de matrículas financiadas pelo governo por meio de programas como o Prouni e o Fies. Ou 

seja, recursos públicos para a aquisição dessas vagas, que deveriam ter no MEC a 

competência de exigir qualidade. A matéria é encerrada, então, com o posicionamento das 

instituições privadas, através da „fala‟ do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), que defendeu a 

criação de uma agencia reguladora ao invés de uma autarquia. Isso porque a agência apenas 

fiscalizaria, já a autarquia seria composta por especialistas formados para avaliar e 

supervisionar o setor. Além das entidades terem de pagar taxas para a supervisão e creditação.  

Por fim, na parte inferior da página, há mais uma matéria “Fachadas escondem 

deficiências no ensino particular”, que é estruturada em quatro colunas, com linha de apoio: 

“Apesar de prédios ostensivos, infraestrutura básica precária e ensino defasado são 

reclamações de estudantes de universidades privadas acessíveis” e uma fotografia, logo após o 

título, à direita, em três colunas, também de Rodrigo Alves. Na legenda “Estudantes 

reclamam que prédios se assemelham mais a um shopping do que a uma unidade de ensino”.  
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O texto apresenta, através de afirmações dos próprios alunos, um cenário em que 

“lousas e divisórias danificadas, ventiladores e sistema de refrigeração em falta, equipamentos 

de som e imagem insuficientes, bibliotecas que não podem ser acessadas pelos alunos, 

professores despreparados”, que poderiam descrever escolas públicas, mas fazem parte da 

realidade de alunos da instituição privada Universidade Nove de Julho (Uninove), em São 

Paulo, unidade da Barra Funda. Ainda aponta as dificuldades de mudar a situação, tendo em 

vista que, a organização estudantil é proibida e punida pela direção. 

No decorrer da matéria, são ouvidos estudantes de mais duas universidades 

(Centro Universitário das Faculdades Metropolitas (FMU) – que na fala de uma aluna “não 

apresenta integração entre os professores para a elaboração de plano pedagógico comum entre 

as disciplinas [...]” e “a qualidade dos professores em sala de aula e a estrutura são precárias”; 

e a Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) com reclamações referentes ao espaço reservado 

ao núcleo de Comunicação Social de apenas dois andares, insuficientes para a quantidade de 

alunos de comunicação. As instituições foram procuradas para responder as reclamações e 

apenas a Unicsul se manifestou. Afirmou que o Núcleo permanece no mesmo edifício e que 

houve mudanças somente no remanejamento da equipe e equipamentos da TV. O texto 

informa ainda, de acordo como o MEC, que qualquer pessoa pode denunciar os problemas de 

infraestrutura em instituições universitárias, por meio de uma denúncia simples ou de 

representação formal.  
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Por fim, a matéria tem uma subdivisão intitulada “Organizar para mudar” em que se 

reflete a importância fundamental de organizar assembleias e outras atividades políticas para 

discutir problemas da universidade, direito que muitas vezes não é reconhecido pelas 

instituições privadas no país.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM:  

 

ABORDAGEM: A educação privada como mercadoria (compra de instituições por grandes 

corporações); crescimento desenfreado sem controle de qualidade e de função social; 

acessibilidade; fiscalização; infraestrutura e ensino defasado. 

PALAVRAS-CHAVE: educação, modernização, acesso/acessibilidade, desemprego, 

privatização, oportunidade, corporação, lucro.   

 

Trazer à tona a educação particular nas universidades do país em um modelo que 

prioriza o lucro, aponta para uma abordagem importante (denúncia e fiscalização), no sentido 

de esclarecer a defasagem do ensino e a inversão de prioridades no setor. 

No título “Quando o que importa é só o lucro” e na linha de apoio “Instituições 

deixam de priorizar qualidade da educação superior e investem na modernização de suas 

estruturas como forma de atrair os alunos”, reforçam logo no começo do texto o problema e 

as causas que motivam essa problemática.  

No decorrer do texto, o uso da comparação das universidades com shoppings (em 

dois dos textos que compõem a reportagem) marca (framing) o alerta para a comercialização 

do ensino. Nesse sentido, também chamam atenção expressões e conceitos como “de livrarias 

a cabelereiros”, “estudantes como clientes”, “contratação de um serviço”, “estudante 

pagante”, “empresas prestadoras de serviços”.  

Na subdivisão “crescimento desenfreado” destaca-se a forma como foi esclarecida 

essa expansão das instituições privadas no Brasil, relacionadas ao modelo de governo (a partir 

de vantagens fiscais concedidas desde FHC, e mantidas no governo atual Dilma Rousseff). 

Pontua-se que se torna mais cômodo apenas depositar dinheiro público no setor privado, sem 

se responsabilizar pelo bom funcionamento. Ou seja, é creditado culpa e poder no setor 

político, o que valoriza a importância do voto (cidadão) e da postura de fiscalizar as governos 

instituídos. Ainda, a utilização de dados e estatísticas soma na sustentação dos apontamentos 

e no melhor entendimento do assunto.  
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A subdivisão seguinte, “fábricas de diplomas”, é uma metáfora bem empregada 

no texto e que enfatiza a abordagem dada ao assunto em que a fábrica/instituição/empresa 

oferece a inserção no mercado de trabalho (diplomas) em detrimento da qualificação do 

ensino, o que traz consigo números alarmantes referentes ao desempenho dos alunos. E, no 

tópico seguinte, “acessibilidade”, o texto mostra um dos principais atrativos dessas 

instituições, para além de suas estruturas, a facilidade de ingressá-las. Aspecto que demonstra 

a inversão de papéis na educação superior (a universidade pública serve a classes mais 

favorecidas, e a maioria das universidade particulares acaba sendo a única opção para as 

classes mais baixas).  

Nos dois textos secundários que seguem “Grupos financeiros avança sobre o 

ensino superior” e “Estado deve zelar pela qualidade do ensino” reforçam o problema 

(desnacionalização das instituições privadas), quais as causas (instituições que atuam como 

companhia, com estrutura societária e participação estrangeira/ soberania nacional/ falta de 

regulação do Estado sobre o setor), as consequências (educação enquanto mercadoria) e as 

possíveis remediações (criação de autarquia para ampliara a fiscalização sobre universidades 

privadas). 

Por fim, em “Fachadas escondem deficiências no ensino” são enfaticamente 

refletidos os resultados desse modelo de educação (lousas e divisórias danificadas, 

ventiladores e sistema de refrigeração em falta, equipamentos de som e imagem insuficientes, 

bibliotecas que não podem ser acessadas pelos alunos, professores despreparados, qualidade 

dos professores em sala de aula e estrutura precárias) o que impulsiona a defasagem no 

ensino; e outra remediação importante presente na subdivisão “organizar para mudar” 

(interferir nas políticas constituídas através da organização de assembleias e atividades 

políticas para discutir problemas da universidade, enquanto um direito do cidadão/estudante. 

/valorização do coletivo/ da participação popular/ da mobilização) 

 

REPORTAGEM 6 (2013) 

SEGUNDA SEMANA DE JANEIRO – EDIÇÃO 515, DE 10 A 16 DE JANEIRO 

MATÉRIA ASSINADA: Michelle Amaral, da redação 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AVANÇA DE FORMA TÍMIDA 

CHAMADA DE CAPA: AINDA UM RASCUNHO 

LINHA DE APOIO DA CHAMADA: Apesar de os governos petistas terem um caráter 

mais democrático de diálogo com movimentos sociais, não houve, nos últimos dez anos, 
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mudança efetiva do modelo educacional implantado no país pelos governos tucanos. Os 

movimentos de educação apontam progressos, mas afirmam que ainda falta muito para 

alcançarmos um ensino público, gratuito e de qualidade.  

EDITORIA/SEÇÃO: Educação 

IMAGEM:   

TEXTO PRINCIPAL: “Educação avança de forma tímida” - p.4 

- uma fotografia (do Lula e Dilma – ao centro – em um evento ligado ao Reuni) na parte 

superior da página, logo após o título da matéria, a direita, ocupando um espaço de uma pouco 

mais de três colunas. 

TEXTO SECUNDÁRIO: “Conquistas são frutos da mobilização social” – p.5 

- uma fotografia ilustrativa (de crianças brincando em uma creche) na parte superior da 

página, logo após o título da matéria, a direita, em três colunas. 

“Investe-se o possível, não o necessário” – p.5 

- uma fotografia (de estudantes com cartazes em uma manifestação durante a reunião da 

comissão da Câmara para avaliação do Plano Nacional de Educação) centralizada, logo após o 

título da matéria, em duas colunas. 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS: Faz uso de dados para mostrar o crescimento dessas 

universidade desde o governo FHC até 2002; estatísticas comparativas entre o número de 

candidatos inscritos em vestibulares particulares e públicos e o respectivo ingresso; etc 

(apresenta um quadro com essas porcentagens) 

FONTES:  

- Clara saraiva, da Comissão Executiva da assembleia Nacional dos estudantes livres (Anel); 

- Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação; 

- Marinalva Silva Oliveira, presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 

de Ensino Superior; 

- Roberto Leher, professor da Faculdade de Educação da Universidade federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

- IBGE / INEP / MEC 

PÁGINAS: 4 e 5 
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ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM 

“O papel do Estado nas políticas públicas tem sido de Estado mínimo e isso resulta na 

expansão de vagas para alunos, porém ancorada na precarização.” Marinalva Silva 

Oliveira, presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.  

 

Nesta reportagem dedicada à editoria de educação, a matéria principal “Educação 

avança de forma tímida” traz a permanência, mesmo no governo Lula – descrito como mais 

democrático – de um modelo de educação sem grandes avanços e que vai na contramão das 

necessidades dos estudantes e dos profissionais do setor. O texto foi construído em quatro 

colunas e apresenta uma fotografia, em três colunas, logo abaixo do título, creditada a 

Antônio Cruz. Na legenda “Em 2008, Lula e Dilma (ao centro) participam de evento ligado ao 

Reuni: governos não romperam com a lógica da privatização da educação”. 

 

 

Feita uma breve introdução relacionada ao ex-presidente Lula e as possíveis 

expectativas de mudanças para a educação, a matéria apresenta uma subdivisão denominada 

“continuísmo”, em que o texto faz uma comparação entre as políticas adotadas por Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB), dos anos de 1995 a 2002, que consolidavam a participação da 

iniciativa privada em todas as áreas da educação, e as ações do governo Lula. Durante a 
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descrição, é pontuado que Lula seguiu na mesma direção e não rompeu com a lógica de FHC. 

Os argumentos para sustentar tal afirmação se encontram nas mais diversas considerações: um 

exemplo citado é “a ampliação do acesso ao ensino superior por meio do Programa 

Universidade para Todos (Prouni), que contribui para o preenchimento de vagas, muitas vezes 

ociosas, nas universidades particulares e ainda concede isenção fiscal a essas entidades” – 

questiona-se aqui o valor de tributos concedidos as universidades particulares, que poderiam 

ser aplicados para aprimorar o ensino público superior. Os valores trazidos são de 3 bilhões de 

reais. Outra questão apresentada é a ampliação de vagas ancoradas na precarização do ensino; 

lotar as salas de aulas, aumentar as horas de aula e diminuir as horas de pesquisa e extensão, 

falta de docentes e técnicos administrativos, e infraestrutura inadequada.  

Em relação ao ensino básico, a reportagem expõe, por meio das fontes, que Lula 

optou por seguir critérios citados pelos setores dominantes ao incluir no Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 

Isso porque fazem parte, aqui, grandes bancos, grupos siderúrgicos e corporações de 

comunicação. Ainda, fala-se sobre os moldes de avaliação, metas e remuneração dos 

professores por desempenho, em que o profissional seria reduzido a um “um mero operador 

de kits pedagógicos”.  

A matéria tem ainda mais uma subdivisão “PNE” para tratar do Plano Nacional de 

Educação de uma forma bem específica. Para tal, inicia-se o texto com a consideração de que 

o governo Lula, “ao assumir a presidência, dispunha de uma agenda capaz de promover uma 

mudança histórica na educação brasileira”, através do Plano. Porém, é esclarecido no decorrer 

do texto que a versão do governo FHC prevaleceu novamente, a partir do momento em que 

pontos importante relacionados a investimentos do PIB para a educação e outras medidas, são 

vetadas.  

A página conta ainda com um infográfico para mostrar o crescimento dessas 

universidades desde o governo FHC até 2002; estatísticas comparativas entre o número de 

candidatos inscritos em vestibulares particulares e públicos e o respectivo ingresso.  
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Na próxima página, o primeiro texto “Conquistas são frutos da mobilização 

social” apresenta a principal mudança dos governos petistas em relação aos anteriores: a 

abertura do diálogo com os movimentos sociais. A matéria se estrutura em quatro colunas, 

com uma fotografia logo abaixo do título, em três colunas, à direita, e creditada também a 
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Antônio Cruz. Na legenda “Para Cara, creches foram incluídas no Fundeb por conta da luta 

dos movimentos”.  

 

Como exemplos de conquistas advindas da pressão dos movimentos são citadas: a 

inclusão de creches nos investimentos previstos no projeto de lei que institui o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) em 2007, o fim da incidência da desvinculação das Receitas da União 

(DRU) sobre os recursos da educação, e a aprovação da lei de cotas sociais e raciais. Esta 

última tratada em uma subdivisão intitulada “Acesso”. São ponderados, no entanto, a 

necessidade de melhorias na educação pública do país – como uma dívida histórica que 

nenhum governo conseguiu superar – em que haja a garantia de aumentar a remuneração dos 

professores, investir na infraestrutura das escolas e criar mecanismos de avaliação eficientes.  

Já no último texto da reportagem “Investe-se o possível, não o necessário” é 

pontuada a ampliação do investimento público em educação, tendo como principal disputa a 

utilização de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor. A matéria é construída em quatro 

colunas, com uma fotografia em um pouco mais de duas colunas, centralizada e logo após o 

título, creditada a Fábio Rodrigues Pozzebom. Na legenda “Manifestação de estudantes 

durante reunião de comissão da Câmara para avaliação do Plano Nacional de Educação”.  
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O texto apresenta ainda, duas subdivisões “Royalties” e “Destino dos recursos”. 

Neste, são refletidas a tendência de manter a política educacional em parceria com setores 

dominantes e a prioridade dos investimentos, na visão dos movimentos sociais, para a 

qualidade do ensino público. Dessa forma, é exposta a implementação do Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQi) como uma maneira de garantir que os recursos sejam, de fato, 

destinados à educação pública. Naquele, são descritas as ações do governo que determinam a 

utilização dos recursos do petróleo para o investimento em educação. São pontuadas de que 

forma esse processo se dá, quanto em porcentagem seria destinado a educação, e outras 

relações de orçamentos e metas.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Movimentos Sociais, democracia, Política, Acesso / 

Inclusão, Mobilização, Lutas, Cotas 

ABORDAGEM: a cena de poucas mudanças na educação mesmo com o governo petista no 

comando; o papel do estado nas políticas públicas, a expansão de vagas ancorada na 

precarização do ensino 

 

No título “Educação avança de forma tímida” e na linha de apoio “10 anos de PT 

– Apesar de as gestões petistas terem um caráter mais democrático, não realizaram uma 

mudança efetiva do modelo educacional adotado pelos tucanos” há uma síntese da abordagem 
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que irá conduzir a matéria. Mas, antes de analisar qual foi o avanço e quais os entreves do 

continuísmo dos modelos adotados pelos governos, chama atenção o desejo de renovação. 

A expressão “de forma tímida” está relacionada no texto com as ações do governo 

Lula em que prevalecem os padrões de educação privada do governo FHC, escolhas que, 

assim, atrasam o progresso efetivo na educação brasileira. Tais opções se concretizam na 

matéria a exemplo de iniciativas como o Prouni – Programa Universidade para Todos (em 

que são questionados os valores concedidos a universidades particulares que poderiam ser 

investidos na educação pública), o Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (que mesmo buscando uma reforma universitária vai 

na direção da precarização do ensino, de lotar salas de aula, aumentar as horas de aula e 

diminuir as horas de pesquisa e extensão, e na precarização das condições de trabalho, 

materializada na falta de infraestrutura adequada, bem como na falta de docentes e técnicos 

administrativos) e o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (no qual os critérios 

são fundamentados pelos setores dominantes do qual fazem parte bancos, grupos siderúrgicos 

e corporações de comunicação – a Rede Globo e o grupo Abril, materializado no eixo de 

avaliação, metas e remuneração por desempenho em que a formação da classe trabalhadora é 

ajustada para o trabalho simples e os professores são reduzidos a meros “operadores de Kits 

pedagógicos”). O Plano Nacional pela Educação, PNE, também foi considerado na matéria 

como uma oportunidade que o governo Lula não aproveitou, pois vetou medidas importantes. 

Observa-se aqui, juntamente com a tabela que compõe a página, a valorização de reportagens 

que apresentam enfoques analíticos no sentido de conscientização e politização dos leitores.  

É no primeiro texto da próxima página (5) “Conquistas são frutos da mobilização 

social” que se esclarece o avanço mencionado ainda no título da reportagem. Retomando 

então, ainda que a educação tenha avançado de forma tímida devido deslizes do governo Lula 

em manter modelos de privatização do setor, foi através do caráter mais universalista desse 

governo que os setores sociais tiveram uma abertura maior para o diálogo. Foi dessa forma 

que houve conquistas como a inclusão de creches nos investimentos previstos no projeto de 

lei que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em 2007, o fim da incidência da 

desvinculação das Receitas da União (DRU) sobre os recursos da educação, e a aprovação da 

lei de cotas sociais e raciais, citadas na descrição acima. Nisto se destaca a importância dada 

aos movimentos sociais, o poder de resolução e renovação creditado a Eles - enquanto 

representantes do povo, do coletivo, da sociedade civil e também a valorização de políticas 
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afirmativas já que a aprovação da lei de cotas sociais e raciais, como uma das conquistas, 

ganhou espaço significativo no texto. 

A última matéria que compõe a reportagem o título “Investe-se o possível, não o 

necessário” situa a problemática que será discutida no decorrer do texto, a questão de 

impotência entre as verdadeiras necessidades da educação e valores (de atenção e de capital) 

destinados a sua efetividade. Logo após, chama atenção a linha de apoio “Movimentos e 

organizações da educação defendem a ampliação do investimento público em educação”. Ou 

seja, novamente é creditado poder de resolução a partir da intervenção de movimentos e 

organizações da sociedade civil. No decorrer da redação, o modo como o assunto foi 

trabalhado sustenta ainda mais tal observação, pois o cenário em relação ao investimento 

público em educação, contextualizado pelos 10% do PIB, não se limita somente a isso – traça 

uma trajetória de luta que ocorre há anos e que não vê somente nessa medida a garantia de 

recursos para uma educação pública de qualidade. Aponta também o cuidado com o destino 

desses recursos, em um modelo que tende a manter parceria com os setores dominantes. 

Novamente ganha destaque a dicotomia. 

Observar a reportagem de forma abrangente permite notar a construção de um 

panorama em que a educação é refletida desde governos anteriores, em que são pontuadas 

questões variadas, as quais se entrelaçam, e em que aprofundar e explicar os fatos chama a 

atenção para a consideração de marcas que possibilitam a democratização da informação e da 

sociedade.  

 

REPORTAGEM 7 (2013) 

TERCEIRA SEMANA DE FEVEREIRO – EDIÇÃO 520, DE 14 A 20 DE FEVEREIRO 

MATÉRIA ASSINADA: Patrícia Benvenuti 

TÍTULO: OS ESTRANHOS VISITANTES DO DOPS 

CHAMADA DE CAPA: INTIMIDADE COM A DITADURA 

LINHA DE APOIO: A comissão da verdade paulista encontrou documentos que registram a 

entrada de representantes da Fiesp e do Consulado dos EUA na sede do Dops em São Paulo, 

um dos maiores centros de tortura na época da ditadura civil-militar (1964-1985). A Fiesp não 

se pronunciou sobre o caso.   

EDITORIA/SEÇÃO: Política 

IMAGEM: 
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TEXTO PRINCIPAL: “Os estranhos visitantes do Dops” 

- Uma reprodução do documento com dois trechos em destaque que mostram a permanência 

de Geraldo Rezende de Matos, da Fiesp, por cerca de 18h no prédio do Dops, e a entrada do 

cônsul estadunidense no Dops cinco minutos depois do capitão ênio Pimentel Silveira, um dos 

torturadores mais famosos do período. 

-Uma fotografia com integrantes da Comissão da Verdade e ex-militantes na reunião em que 

foi prestada homenagem ao deputado Rubens Paiva. 

TEXTO SECUNDÁRIO: “A verdade sobre Rubens Paiva” 

- sem fotografia 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS: Faz uso de documentos e dados divulgados pela 

Comissão da Verdade, como horários e datas de entradas no Dops 

FONTES: 

- Ivan Seixas, coordenador da Comissão Estadual da Verdade 

- Adriano Diogo, deputado (PT-SP), presidente da Comissão Estadual da Verdade 

- Assessoria da Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

- Texto divulgado pelo coordenador da Comissão da Verdade, Cláudio Fonteles 

- Vera Paiva, professora da Universidade de São Paulo (USP) e filha de Ruben Paiva (morto 

durante a ditadura) 

PÁGINA: 9 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM:  

“É importante para nós que isso esteja documentado, é uma prova viva de que as 

informações colhidas ao longo do tempo eram verdadeiras” Vera Paiva, professora da 

Universidade de São Paulo (USP) 

 

A terceira semana de fevereiro traz uma reportagem que se destaca na edição de 

política e trata especificamente de investigações da Comissão da Verdade relacionada a três 

casos: a presença frequente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo e do Consulado 

dos EUA no centro de torturas da Ditadura Militar, (trabalhados no texto principal “Os 

estranhos visitantes do Dops”), e o caso sobre a morte do ex-deputado Rubens Paiva (no texto 

secundário “A verdade sobre Rubens Paiva”). 

O texto principal é construído em quatro colunas, com imagem digitalizada de 

documentos do período - que continham as assinaturas de entrada e saída de Geraldo Rezende 
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de Matos - da Fiesp, do Cônsul estadunidense e do capitão Ênio Pimentel Silveira - 

centralizada em duas colunas na parte superior da página, logo abaixo do título.  

 

Há ainda mais uma fotografia bem retangular, no espaço de três colunas, na parte 

inferior do texto principal, logo antes do título do texto secundário. Os créditos são de José 

Cruz e na legenda diz “Reunião de integrantes da Comissão Nacional da Verdade e de ex-

militantes para prestar homenagem ao deputado Rubens Paiva, assassinado em 1971”. Está 

localizada quase como uma forma de dividir o espaço dos textos.  
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Nos parágrafos de introdução, algumas questões são levantadas em relação a essas 

visitas como: o que essas pessoas fariam durante horas e repetidas vezes em um centro de 

tortura? A partir dessa narrativa, a matéria apresenta a Comissão da Verdade como tendo 

entre seus objetivos o esclarecimento desses fatos e anuncia uma audiência pública que 

acontecerá durante o mês (definindo data, local e horário) onde serão apresentados os 

documentos que embasaram tais investigações por parte do grupo.  

Não somente na ilustração, mas durante toda construção da matéria tais visitas 

são expostas com detalhes. Para tal, a matéria se estrutura a partir de três subdivisões: “Visitas 

frequentes”, “Empresariado” e “Consulado”. Na primeira, são minuciosamente reveladas a 

assiduidade, os horários, e os meses em tais visitas aconteceram além das coincidências entre 

determinadas movimentações. Na próxima divisão são esclarecidos os vínculos do 

empresariado com os agentes da ditadura, e fatos ocorridos no mesmo período em que as 

visitas aconteciam como, por exemplo, à produção de armas para militares que derrubaram 

João Goulart. O documentário Cidadão Boilesen (2009) que conta a história do empresário 

dinamarquês Henning Boilesen, descrevendo sua contribuição financeira ao aparato militar, 

bem como a de diversas figuras ligadas a organizações multinacionais e instituições, incluindo 

a Fiesp, é citado tomando a discussão como sua base. Por fim, a matéria traz, em 

“Consulado”, as relações específicas do Cônsul dos EUA com o Doops.  

Ao texto secundário são destinadas as revelações feitas através de documentos 

investigados pela Comissão da Verdade sobre a morte do ex-deputado Rubens Paiva. São três 

colunas, sem fotografia, linha de apoio “Comissão Nacional da Verdade declara que ex-

deputado foi morto nas dependências do DOI-Codi” e um olho, com a fala de uma das fontes, 

centralizado: “É importante para nós que isso esteja documentado, é uma prova viva de que as 

informações colhidas ao longo do tempo eram verdadeiras”.  



103 
 

Os parágrafos iniciais se destinam a contextualizar o assunto, no sentido de 

identificar informações básicas como quando (no início de fevereiro) a Comissão Nacional da 

Verdade declarou que Rubens Paiva havia sido assassinado no Destacamento de Operações de 

Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), quando a investigação do 

caso ganhou força (novembro do ano passado - 2012), a partir de documentos do regime 

militar encontrados em Porto Alegre (RS), na residência do coronel do Exército Júlio Miguel 

Molinas Dias (ex-comandante do DOI-Codi, morto a tiros). O texto segue esclarecendo as 

informações desse documento que apontam para a prisão de Paiva em sua casa no Rio de 

Janeiro por uma equipe do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (Cisa), e sua 

entrega para o DOI-Codi em 20 de janeiro de 1971. É dessa forma que os registros 

desmontam a versão oficial da ditadura de que o ex-deputado teria sido resgatado por 

terroristas em 22 de janeiro.  

Além desse confronto de informes, o texto aponta outro elemento importante na 

constatação de que Paiva havia sido vítima do Regime Militar. No depoimento do tenente 

médico do exército, Amilcar Lobo, prestado à Polícia Federal em 1986 – em que ele afirma 

ter sido chamado em sua casa numa madrugada de janeiro de 1971 para assistir Rubens Paiva, 

e constado que o mesmo apresentava hemorragia abdominal, escoriações no corpo – resultado 

de tortura e de que havia indicado hospitalização do preso, mas que, no dia seguinte, foi 

informado de sua morte.  

A matéria apresenta, ainda, a conclusão acerca da morte do ex-governador, 

apresentada em texto assinado pelo coordenador da Comissão Nacional da Verdade em que, 

segundo o documento “o Estado Ditatorial militar, por seus agentes públicos, manipula, 

impunimente, as situações, então, o assassinato de Rubens Beyrodt Paiva consumado no 

Pelotão de Investigações Criminais – PIC – do DOI/CODI do I Exército.” Após a descrição 

do trecho acima, a reportagem finaliza com a fala centralizada no olho do texto, da filha de 

Rubens Paiva – Vera Paiva.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura Militar, Investigação, Comissão Nacional da Verdade, 

torturas, assassinato, vínculo do empresariado, verdade, repressão, organizações 

multinacionais, arquivo nacional, mobilização, revolucionários, militância estudantil, 

revelação, sequestro, organização criminosa, manipula, impunimente.  
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ABORDAGEM: Apresenta dois casos investigados e revelados pela Comissão da Verdade 

em que representantes da Fiesp e do Consulado dos EUA eram presenças frequentes no centro 

de torturas da Ditadura Militar. Traz registros de horários e datas das visitas, a relação de 

vínculo do empresariado com os agentes da Ditadura, e a verdade sobre a morte do ex-

deputado Rubens Paiva. 

 

Logo no título “Os estranhos visitantes do Dops” e no primeiro parágrafo “O que 

um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) faria em um 

centro de torturas da ditadura civil-militar (1964-1985) durante madrugadas? O que levaria 

um cônsul dos Estados Unidos a esse mesmo lugar repetidas vezes, por longas horas?”, 

observa-se uma apresentação do assunto em tom irônico.  

Após, a reportagem relaciona tais fatos como objetos de investigação anunciando 

a Comissão da Verdade, seus fins e, durante toda matéria, os detalhes sobre os documentos. 

Porém, antes de especificar os casos, o texto informa sobre uma audiência pública em que 

serão apresentados os documentos que embasaram tais investigações por parte do grupo. A 

vista disso, é destaque a valorização da participação popular na esfera pública.  

Nas subdivisões do texto, citadas na descrição, observa-se que a redação se 

constrói de forma a identificar e explicar todos os pontos importantes intrínsecos nesses 

documentos. Quer dizer, as investigações não são descritas somente de maneira superficial, há 

interrelações construídas ao longo do texto (Dops/ visitas/ vínculos do empresariado/ 

organizações e instituições multinacionais/ coincidências / produção de armas para militares 

que derrubaram João Goulart/ Consulado) que direcionam para uma conscientização crítica 

do leitor.  

A matéria referente à verdade sobre a morte do ex-governador Rubens Paiva 

chama atenção para a importância histórica e de justiça social de investigar e tornar público 

os casos ocorridos durante o período da ditadura civil-militar.  

 

REPORTAGEM 8 (2013) 

QUARTA SEMANA DE MARÇO – EDIÇÃO 525, de 21 a 27 de março 

MATÉRIA ASSINADA: Eduardo Sales de Lima 

TÍTULO: PRESSÃO POPULAR PARA DEMOCRATIZAR A COMUNICAÇÃO 

CHAMADA DE CAPA: DEMOCRACIA SEM VOZ 
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LINHA DE APOIO: O governo federal interditou o debate sobre a implementação de um 

marco regulatório das comunicações nesta gestão. O anúncio provocou revolta entre os 

defensores da democratização da mídia. Insere-se nesse contexto a concentração de verbas 

públicas federais em veículos hegemônicos que prejudica as finanças de publicações 

alternativas 

EDITORIA/SEÇÃO: Mídia / Comunicação 

IMAGEM:  

TEXTO PRINCIPAL: “Aval a comunicação midiática” 

- uma foto (do ministro da comunicações, Paulo Bernardo) centralizada, na parte superior da 

página, logo abaixo do título da matéria, em um pouco mais de duas colunas. 

TEXTO SECUDÁRIO: “Monopólio interdita o debate” 

- sem fotografia 

“Publicidade estatal fortalece grandes” 

- uma fotografia (do professor da USP Laurinho Leal Filho) a direita, em duas colunas. 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS: apresenta alguns dados de audiência, número de 

investimentos em comunicação, porcentagem de publicidade em outros países. 

FONTES:  

- “AVAL À DEMOCRATIZAÇÃO MIDIÁTICA” 

- Laurindo Leal Filho, sociólogo e professor da USP 

- Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Iatararé 

- Venício Artur de Lima, professor da UnB 

- Diretório Nacional do PT 

- Ramênia Vieira da Cunha, jornalista e membro do Intervozes – Coletivo Brasil de 

Comunicação Social 

- Gabriela Moncau, jornalista 

PÁGINA: 5 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“Até agora, era pressionar por dentro do governo, porque sinalizava que iria ocorrer 

mudanças. Quando o governo afirma que não vai fazer mais nada, não tem jeito. Tem que ser 

por fora do governo. Faltava o elemento de mobilização. Vamos coletar um milhão e 

quinhentas mil assinaturas para termos um Projeto de Lei que deve ser debatido no 

Congresso”. Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão 

de Itararé, e integrante do FNDC. 
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A matéria da quarta semana de março, dividida em cinco colunas e localizada na 

página 5 do jornal tem, no pronunciamento do Ministro da Educação, Paulo Bernardo, o 

ponto de partida para debater o rompimento do governo federal com a sociedade em relação à 

reforma do marco regulatório dos meios midiáticos no Brasil. E faz uso disso para 

fundamentar o impulso ainda maior na luta das organizações populares.  Há então, uma 

fotografia grande do Ministro, centralizada, num espaço de quase três colunas, creditada a 

Marcelo Casal Júnior. Na legenda “O ministro das comunicações Paulo Bernardo”. 

 
 

São apresentadas as principais propostas com a criação do Projeto de Lei de 

Iniciativa Popular. As questões citadas envolvem o combate ao monopólio no setor, a garantia 

de conteúdos mais plurais, o espectro da radiodifusão, e outras medidas aprovadas na I 

Conferência Nacional de Comunicação, em 2009, que o governo não encaminhou. O texto 

esclarece, ainda, como o Projeto de Iniciativa Popular se fundamentou e de que modo 

pretende-se executá-lo.  
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Nos dois textos secundários seguintes “Monopólio interdita o debate” e 

“Publicidade estatal fortalece grandes”, localizados na metade da página para baixo, ambos 

em três colunas, a reportagem discute os principais entraves nessa luta. O primeiro deles, sem 

fotografia, reflete a posição de representantes de grandes meios de comunicação em associar a 

regulação das mídias a um “atentado à liberdade de expressão, que encobre a existência de 

mecanismos de participação social no setor em muitas nações. Assim, o texto faz referência a 

algumas como Alemanha e Argentina. Esta, com a Ley de Medios, e aquela com controle 

sobre a concentração de poder econômico e político – pelo menos em termos teóricos – sem 

que ocorra nenhum tipo de censura prévia. 

O outro “Publicidade estatal fortalece grandes” se destina a refletir sobre os 

critérios que reforçam a concentração da mídia. O texto é dividido em três colunas e tem uma 

fotografia do professor da USP, Laurinho Leal Filho, no canto direito do texto, em duas 

colunas. Os créditos são de Valter Campanato.  

 

 

 

Para começar, expõe o fato ocorrido com os integrantes da revista Caros Amigos – 

uma demissão em massa. Uma crescente precarização das condições de trabalho que, segundo 

as fontes utilizadas pela matéria, só encontraria soluções com a criação de políticas 

específicas de publicidade.  
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Ou seja, a política utilizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República, exclui uma revista como a Caros Amigos, que contribui para a diversidade no 

debate público e fortalece os grandes grupos. Esse é o ponto que, de acordo com as reflexões, 

teria de mudar. O critério assim sugerido seria “o interesse público de universalizar a 

liberdade de expressão”. É ressaltado na matéria que não se pode comparar a força da Rede 

Globo em termos de Audiência com a Caros Amigos, ou nunca sobrará recursos para as 

mídias contra-hegemônicas.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: Luta, democracia, direito, movimentos sociais, mobilização, poder, 

política, povo, acesso, diversidade, participação social, iniciativa popular. 

ABORDAGEM: o posicionamento de movimentos sociais e do governo em relação à 

reforma do marco regulatório dos meios de comunicação no Brasil; concentração midiática, 

monopólios, projeto de iniciativa popular; 

 

Antes mesmo de iniciar a análise da reportagem propriamente dita, a pauta 

“democratização da comunicação” estar entre as matérias do Brasil de Fato, em uma 

abordagem que abrange diferentes questões em torno do assunto, além de reforçar a postura 

contrária por parte dos representantes dos grandes grupos midiáticos, é uma das ações que 

mais impulsionam os resultados desta pesquisa. Isso porque, o primeiro passo do jornal na 

busca por democratização é discuti-la, torná-la notícia.  

Ao observar, então, de que maneira o texto é construído logo chamam atenção os 

títulos e linhas de apoio. No texto principal: “Aval a concentração midiática” e “Governo 

federal interrompe o debate, organizações preparam Projeto de Lei e preveem início de 

coleta de assinaturas para maio”. Nos secundários “Monopólio interdita o debate” e 

“Participação social na regulação dos meios de comunicação ocorre em diversos países: 

Alemanha é um dos exemplos”; e “Publicidade estatal fortalece os grandes” e “critérios 

reforçam concentração midiática”.  

Ou seja, o governo federal, o monopólio e a publicidade estatal interrompem o 

debate e assim favorecem a concentração midiática. Em contrapartida, as organizações 

preparam Projeto de Lei para lutar junto com o povo (assinaturas/participação 
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popular/intervenção).  Estão marcadas a divisão dicotômica, a problemática, suas causas, os 

atores envolvidos e a quem é creditado o poder de resolução. 

Referente à redação, influem os esclarecimentos em relação à criação e às 

propostas trazidas pelo Projeto de Lei de Iniciativa Popular (questões que envolvem o 

combate ao monopólio no setor, a garantia de conteúdos mais plurais, o espectro da 

radiodifusão, entre outras), no sentido de reforçar o papel fundamental da participação 

popular na esfera pública, em sua ampliação para além dos círculos das elites (Poder de 

resolução). No texto secundário, a posição dos representantes de grandes meios de 

comunicação é enunciada e contestada a partir de seus próprios argumentos. Quebra-se a 

divergência entre regulação das mídias a liberdade de expressão” através de referências de 

países em que a existência de mecanismos de participação social no setor funcionam sem 

atacar o direito à liberdade de expressão (Mostrar que é efetivo). Por fim, com a discussão da 

demissão em massa da revista Caros Amigos, aponta-se para a necessidade da criação de 

políticas específicas de publicidade, em que haja a contribuição para a diversidade no debate 

público, o interesse público, e a universalização da liberdade da expressão sejam considerados 

acima da audiência (Uma solução).  

Nota-se como a abordagem é incisiva e como a construção da matéria reforça 

certas ideias, não somente por meio da marcação de palavras e expressões, mas também pelas 

fontes (citadas no quadro acima) intrinsicamente favoráveis a democratização.   

 

REPORTAGEM 9 (2013) 

PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL – EDIÇÃO 527, de 4 a 10 de abril 

MATÉRIA ASSINADA: Ednubia Ghisi 

TÍTULO: NO CAMINHO DO PROGRESSO 

CHAMADA DE CAPA: “PROGRESSO” E TRUCULÊNCIA 

LINHA DE APOIO: O governo federal respondeu com truculência à resistência dos povos 

amazônicos ao projeto de construção de sete usinas nos rios Tapajós e Jamanxim e autorizou 

o envio de 250 soldados da Força Nacional de Segurança à região. Lideranças que resistem 

aos megaprojetos têm sofrido constantes ameaças. 

EDITORIA/SEÇÃO: Meio Ambiente 

IMAGEM:  

TEXTO PRINCIPAL: “No caminho do progresso” 
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- Uma fotografia da reserva extrativista Renascer (que será afetada pelo Complexo 

Hidrelétrico Tapajós) na parte superior da reportagem, ocupando todas as colunas, e com o 

título sobre a imagem na parte inferior. E mais uma foto (de casas construídas à beira do Rio 

Tapajós) na parte inferior da matéria, centralizada em duas colunas. 

TEXTO SECUNDÁRIO: “Megaprojetos abrem Amazônia para saque de recursos” 

- Uma fotografia (da comunidade ribeirinha no seminário realizado em Itaituba) na parte 

superior da matéria, logo após o título, a direita, com espaço de um pouco mais de três 

colunas. 

“Criminalização e divisão da luta” 

- Uma foto (vista aérea do canteiro de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte) na parte 

superior do texto, logo após o título, localizada na metade da página, a direita, em três 

colunas. 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS:  

FONTES: 

- Waldelírio Manhuary, liderança mundurucu e representante da Associação Indígena 

Pusuru 

- Érina Gomes, assessora jurídica da Terra de Direitos em Santarém (PA) 

- Iury Paulino, integrante da coordenação nacional do MAB no Pará 

- Luiz Matos de Lima, liderança comunitária de Pimental 

- Marco Apolo Santana Leão, presidente da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 

Humanos (SDDH) 

- Observatório de Investimentos da Amazônia 

- Darci Frigo, coordenador da Terra de Direitos 

- Eldir Francisco da Silva Azevedo, liderança da comunidade Pimental 

- José Odair Alves Pereira, presidente da comunidade Pimental 

PÁGINA: 4 e 5 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“Enquanto nós pudermos lutar, enquanto tiver um de pé, eu estou pronto, preparado pra 

brigar, pra qualquer coisa, quer seja no diálogo, quer seja na força, qualquer forma de luta.” 

Eldeir Francisco da Silve Azevedo, liderança da comunidade Pimental. 

 

Esta reportagem, que corresponde a primeira semana de abril, dedica-se a editoria 

de meio ambiente e está dividida em duas páginas. Na primeira, temos um texto principal com 
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pequenas subdivisões de assuntos interrelacionados. Com o título “No caminho do 

“progresso”, escrito sobre uma fotografia da reserva Renascer, o texto traz como chamada 

“Enviar a força Nacional para a região é uma dura resposta do governo brasileiro à resistência 

dos povos amazônicos ao projeto de construção de sete usinas nos rios Tapajós e Jamanxim”. 

A foto é creditada a Ramon Santos e tem na legenda “Reserva extrativista Renascer, que será 

afetada pelo Complexo Hidrelétrico Tapajós”. 

 
 

A partir daí, a matéria inicia pontuando a localização da cidade de Itaituba e seus 

problemas de infraestrutura básica, para esclarecer depois que foi nesse local onde soldados 

da Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Força Aérea 

Brasileira foram enviados para realizar o levantamento de informações ambientais. O que na 

verdade é exposto na matéria como uma resposta do governo à resistência dos povos 

ribeirinhos. No decorrer da reportagem então, são pontuadas as relações e os argumentos de 

ambos os lados envolvidos no assunto, com destaque as vozes da comunidade afetada pelas 

obras.  

As subdivisões citadas são: “Desenvolvimentos X destruição” em que são 

abordados os efeitos das obras para as comunidades da região e para o meio ambiente em 

comparação ao discurso das empresas envolvidas na construção das hidrelétricas. E “A 

história se repete” em que o texto traz as semelhanças entre o projeto arquitetado para o rio 

Tapajós e a história da construção das usinas de Tucuruí e Belo Monte. Entre a redação dessas 
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temáticas está uma fotografia, localizada na parte inferior da página, mais à direita, no espaço 

de duas colunas, também do Ramon Santos.  

 

 

 

 

 

 

 

A segunda página destinada ao assunto apresenta duas matérias: “Megaprojetos 

abrem Amazônia para saque de recursos” e “Criminalização e divisão da luta”. Na primeira, o 

texto é estruturado em quatro colunas, com uma linha de apoio “Hidrelétricas seguem como o 

carro feche de um conjunto de outros investimentos, fazendo a abertura do rio Tapajós para o 

capital” e uma fotografia, logo após o título, em três colunas e meia, creditada a Ednubia 

Ghisi. Na legenda “Seminário realizado em Itaituba: resistência e busca de informações”. 
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No decorrer do texto, são abordados os números de investimentos destinados à 

construção de hidrelétricas na Amazônia, o direcionamento das forças do capital para 

exploração de recursos, os “impactos ambientais” (sob uma subdivisão da matéria) em 

números e porcentagens,  além da desregulamentação de direitos dos povos tradicionais e de 

preservação do meio ambiente – reorganização jurídicas no Código Florestal, o aumento da 

pressão sobre o Incra, a não aprovação do PEC do trabalho escravo, e a mudança no Código 

Minerário (sob a outra subdivisão “além da subdivisão “adequação das leis”).  

O segundo texto também é construído em quatro colunas, tem na linha de apoio 

“Lideranças que resistem aos projetos sofrem ameaças”, e uma fotografia logo após o título, 

no espaço de três colunas, creditada a Rodrigo Baleia. Na legenda “Vista aérea do canteiro de 

obras da usina hidrelétrica de Belo Monte”.  

 
 

A matéria inicia com a apresentação de um jovem ribeirinho, uma das lideranças 

da comunidade Pimental, o qual, apesar de jovem, fala do sofrimento de cinco anos desde a 

chegada das empresas e do anúncio da construção da barragem – com pouca informação e 

diálogo. É a partir dele que o texto descreve a situação de territórios como Pimental e outros 

povoados à beira do rio Tapajós, constantemente invadidos por máquinas, policiais, 

pesquisadores e funcionários das empresas. E, é dessa condição, e da falta de informação, que 

emerge a resistência dos moradores locais, bem como, do lado oposto, a criminalização e as 

ameaças. 
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Dessa forma, os parágrafos seguem detalhando casos de ameaças, invasões, 

resistência, lutas e criminalização na voz de representantes das comunidades afetadas. Ainda 

reflete sobre o desenvolvimento e possíveis compensações pela construção das barragens.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: povos, direito, poder, etnia, resistência, democracia, participação, 

saúde, educação, exploração sexual, criminalização, acesso. 

ABORDAGEM: a resistência dos povos amazônicos ao projeto de construção de sete usinas 

nos rios Tapajós e Jamanxim; o saque de recursos naturais; exploração e impacto ambiental 

das obras; 

 

Logo no título da reportagem o uso de aspas na palavra “progresso” direciona 

para o equívoco em relação ao desenvolvimento de regiões ribeirinhas através da construção 

de usinas, sem levar em consideração a população local e, em respeitar o meio ambiente. Um 

progresso fajuto que traz melhorias limitadas. Na linha de apoio, citada na descrição acima, 

identifica-se a dicotomia que irá conduzir o texto: o governo brasileiro (dura resposta) X 

povos amazônicos (resistência). Além desta divisão característica, observa-se a reflexão de 

conflitos.  

Dar início à matéria com a apresentação (localização e situação) da cidade de 

Itaituba aponta o quanto autoritário é enviar 250 soldados da Força Nacional de Segurança 

Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Força Aérea Brasileira para tal região em 

resposta a desconfiança e resistência por parte da população. A ação faz parte da finalização 

dos Estudos de Impacto Ambiental que possibilitarão a construção da usina São Luiz do 

Tapajós, uma das sete previstas. Ato que inicialmente foi proibido pela Justiça Federal por 

falta de consulta prévia às comunidades afetadas, mas que passados cinco meses, tomou 

posição favorável. Em contrapartida, a ofensiva do poder público para forçar a realização dos 

estudos, o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, a organização de Direitos 

Humanos Terra de Direitos e a Comissão Patoral da Terra, protocolaram um documento no 

MPF denunciando situação de tensão e conflito iminente e solicitando a suspensão de todos os 

estudos realizado no interior das comunidades e aldeias indígenas até que seja realizada 

consulta prévia e informada, como prevê a Convenção 169 da OIT.  

Com a colocação do confronto observa-se a divisão de classes e interesses em que 

o povo (que luta por espaço de diálogo, participação democrática, valorização de culturas 
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locais) está sempre em oposição aos grupos dominantes (que violam o direito de informação 

e participação dos moradores). Desse cerne emerge outra divergência observada na subdivisão 

“Desenvolvimento X destruição”. O texto aqui é contundente em relação à chegada de 

grandes projetos em “terras onde o poder público é historicamente ausente, grandes 

proprietários são sinônimos de degradação da natureza, e a população tradicional e ora 

ignorada, ora vista como exótica”: “são falsas e antigas promessas” e para os ribeirinhos isso 

não significa progresso, o desenvolvimento que eles precisam (na voz de um indígena) “é 

energia, melhorias na saúde, na educação”. 

Na subdivisão seguinte, “a história se repete”, a reportagem traz referência a 

outros projetos análogos (como forma de sustentar ideias) em que “Más condições de trabalho 

no canteiro de obras, aumento da violência, tráfico de pessoas para exploração sexual e 

trabalho escravo [...]” são os resultados. Para reforçar tal consequências, o texto apresenta 

falas ainda mais incisivas “O canto da sereia que o governo estava propagandeando lá na 

região já se desfez, os moradores perceberam que o paraíso que foi prometido nunca vai ser 

entregue”. “A história mostra que o governo está mentindo, que os efeitos dessa obra são 

nocivos, e o mesmo movimento feito em Tucuruí, as mesmas desgraças que aconteceram em 

Belo Monte, estão sendo pouco a pouco introduzidas na região de Tapajós”. A relação de 

continuísmo aparece novamente no texto do Brasil de Fato conectada à ideia da inércia dos 

governos em relação a ações de melhorias reais para a população.  

Na página seguinte, o título da matéria “Megaprojetos abrem Amazônia para 

saque de recursos” já apresenta uma ideia de comercialização de recursos, no caso específico, 

advindos o Rio Tapajós. Discutem-se aqui os investimentos públicos e privados que tornam a 

água, a energia elétrica, os minérios, ou a terra (por meio do agronegócio em expansão) 

mercadorias. O texto reflete uma conjuntura atual da Amazônia que mostra novas formas de 

apropriação de riquezas e dos territórios onde vivem povos indígenas e tradicionais, na 

contramão das leis previstas nas mudanças do Código Florestal (meio ambiente) e das etnias 

originárias (valorização de diferentes culturas). 

Por fim, o texto “Criminalização e divisão da luta” chama atenção para a postura 

de criminalizar povos que resistem ao discurso das empresas e do governo e lutam pelos seus 

direitos e em defesa de suas culturas. Novamente, a divisão entre o povo e os “grandes” se 

torna claro e materializado em conflitos de interesses onde o coletivo não dialoga.  
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REPORTAGEM 10 (2013) 

SEGUNDA SEMANA DE MAIO – EDIÇÃO 532, de 9 a 15 de maio 

MATÉRIA ASSINADA: Marcio Zonta 

TÍTULO: COMUNICAÇÃO COMO DIREITO BÁSICO 

CHAMADA DE CAPA: DIREITO DE ESCOLHA 

LINHA DE APOIO: O Fórum Nacional pela Democratização (FNDC) iniciou, no dia 1° de 

maios, a coleta de assinaturas pelo projeto de Lei de Iniciativa Popular para uma mídia 

democrática. Os movimentos querem uma lei que permita a pluralidade e a diversidade na 

mídia, que dariam aos brasileiros o direito de escolha 

EDITORIA/SEÇÃO: Mídia / Comunicação 

IMAGEM:  

TEXTO PRINCIAPAL: “Comunicação como direito básico” 

- Uma fotografia (de Altamiro Borges – Barão do Itararé, Ivan Valente – Psol, Rosane Bertotti 

– FNDC, Sônia Coelho – Marcha Mundial das Mulheres, e Celso Schroder – Fenaj, na 

Plenária Nacional  do FNDC, em São Paulo) na parte superior da página,logo após o título, a 

direita, em três colunas. 

TEXTO SECUNDÁRIO: “Verbas concentradas são entraves para democratização” 

- Uma foto (do governador Geraldo Alckmin – sorrindo e batendo palmas) em que a legenda 

expõe o contrato fechado por ele que, em um ano, rendeu R$ 1,2 milhão a família Civita. A 

imagem está logo após o título, mais à esquerda do texto, com espaço de duas colunas. 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS: apresenta a globo no ranking dos 50 maiores grupos 

de mídia do mundo, porcentagens de participação da empresa em outros negócios como Net 

serviços, Endemol Globo, Telecine, USA Brasil  Programadora, PB Brasil, GB 

Empreendimentos, Canal Brasil S.A. e associadas como SKY Brasil 

FONTES:  

- João Brant, da coordenação executiva do FNDC 

- Rosane Bertotti, Secretária de Comunicação Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 

coordenadora geral do FNDC 

- Altamiro Borges, presidente do Instituto Barão de Itararé 

- Gesio Passos, do Coletivo Intervozes 

- Ivan Valente, deputado federal (PSOL) 

- Instituto para políticas de Mídia e Comunicação da Alemanha 
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- Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) 

- Venício Artur de Lima, professor da Universidade Nacional de Brasília (UNB) 

PÁGINA: 5 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“Há muito descontentamento com a cobertura da imprensa, principalmente o tipo de 

abordagem dos veículos de comunicação quando vão pautar a luta dos trabalhadores.” 

Altamiro Borges, presidente do Instituto Barão do Itararé 

 

A segunda semana de maio se dedica ao universo da comunicação em uma página 

dividida em dois textos. O primeiro deles “Comunicação como direito básico” é dividido 

em quatro colunas, com uma fotografia em três colunas a direita da página, logo abaixo do 

título, creditada a Gutierrez de Jesus/Agência Jovem de Notícias. Na legenda “Altamiro 

Borges (Barão de Itararé), Ivan Valente (Psol), Rosane Bertotti (FNDC), Sônia Coelho 

(Marcha Mundial das Mulheres) e Celso Schroder (Fenaj)”.  

  
 

A linha de apoio diz: “Para especialistas, a luta por democratizar a comunicação 

tem que ser igual às reivindicações por saúde, cultura, moradia, terra, alimentação e 

distribuição de renda no Brasil.” O texto aborda, então, as propostas do Fórum Nacional pela 
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Democratização, a partir da coleta de assinaturas entre a população brasileira para assegurar o 

ingresso do projeto de lei de iniciativa popular, que propõe a regulamentação das 

Comunicações Eletrônicas no Brasil; a revisão dos artigos de comunicação da Constituição 

Brasileira relacionados à defesa de conteúdo nacional, diversidade regional e produção 

independente. A matéria segue e apresenta também de que forma os integrantes do 

movimento pretendem efetivar essas ideias (emplacar uma campanha Brasil a fora, ocupando 

espaços públicos, assentamentos da reforma agrária, universidades e redes sociais para 

fomentar o debate popular sobre o tema.), o descontentamento com as publicações da grande 

imprensa (exposto em uma subdivisão do texto intitulada “sem representação” em que o texto 

reforça uma cobertura midiática em que a pluralidade não é considerada, a realidade é 

contrariada, e a voz de outros atores sociais é calada), e a relação que a democracia dos meios 

midiáticos assume com outras lutas como pela educação, saúde, cultura, moradia, terra, 

alimentação e distribuição de renda no Brasil. 

O segundo texto “Verbas concentradas são entraves para democratização” 

também é dividido em quatro colunas, com linha de apoio “Favorecimento econômico para 

assegurar interesses ideológicos e políticos é comum no Brasil”, e uma fotografia logo após o 

título, no espaço de duas colunas, centralizada. Os créditos são de Maurício 

Rummens/Governo SP. Na legenda “O governo de Geraldo Alckmin fechou contrato de um 

ano que rendeu R$ 1,2 milhão a família Civita”.   
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A matéria reflete sobre o fortalecimento econômico para assegurar interesses 

ideológicos e políticos de grandes grupos midiáticos no Brasil. São expostos dados de 

propriedades e concessões de grandes grupos, além da concentração de verbas em períodos 

específicos do ano. Após, o cenário de disputas no tema democratização é tratado dentro de 

ações desesperadas por parte dessas empresas em evitar a perda da hegemonia. 

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito, democratização, mídia, luta, diversidade, movimentos 

sociais, acesso, política, gênero, moradia, saúde, educação, iniciativa popular. 

ABORDAGEM: apresenta a luta pela democratização midiática como uma mobilização que 

tem que ser igual às reivindicações por saúde, cultura, moradia, terra, alimentação e 

distribuição de renda no Brasil; a posição contrária à luta por parte dos grandes grupos 

midiáticos; diversidade e pluralismo; o favorecimento econômico para assegurar interesses 

ideológicos e políticos como um ato comum no Brasil, o governo ao lado da concentração dos 

grandes meios midiáticos e suas relações. 

 

Outra vez a comunicação (em abordagem que prioriza a democratização) é pauta 

no Brasil de Fato. E, em apenas 11 edições contar com duas reportagens de capa sobre o 

assunto agiganta as expectativas.  

Ainda no título “Comunicação como direito básico” incorpora-se a comunicação 

para além de um bem público. Ela é anunciada como um direitos básicos do cidadão: saúde, 

cultura, moradia. E, assim, a linha de apoio reforça que as reivindicações desses direitos 

devem ser iguais, ou seja, potencializa a importância de uma comunicação democrática.  

No decorrer do texto, observa-se, a partir da leitura da outra reportagem sobre 

mídia analisada acima, que esta retoma a questão do Projeto de Lei de Iniciativa Popular – 

apresenta os resultados das primeiras ações (coleta de 20 mil assinaturas de diferentes 

estados) e reforça posicionamentos (de que a população não se sente representada nos 

conteúdos midiáticos / sobre o direito de voz ou de resposta principalmente os conteúdos 

relacionados a questões políticas, de cor, de gênero, regionalismo e direitos humanos/ e sobre 

a relação da democratização da comunicação para que a sociedade possa se organizar e 

conquistar outros direitos). No texto secundário de que favorecimento econômico para 
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assegurar interesses políticos e ideológicos é comum no país/ e que tal concentração de 

verbas por parte de grandes grupos é principal entreve para a democratização / monopólios.  

Assegurar informações sobre democratizar a comunicação de forma que elas 

sejam retomadas e com destaque de capa é fundamental na efetivação desse ideal por parte do 

Brasil de Fato. Mostra-se com ênfase que o jornalismo do periódico não somente é favorável, 

mas que busca possibilidades.  

 

REPORTAGEM 11  (2013) 

TERCEIRA SEMANA DE JUNHO – EDIÇÃO 537, de 13 a 19 de junho 

MATÉRIA ASSINADA: Patrícia Benvenuti, Renato Santana, Verena Glass 

TÍTULO: DOCUMENTO REVELA VIOLÊNCIAS CONTRA INDÍGENAS 

CHAMADA DE CAPA: VIOLAÇÕES SEM FIM 

LINHA DE APOIO: Em meio ao atual momento de investida conservadora contra os povos 

indígenas, um documento recém-descoberto, 1967, revela graves violações praticadas contra 

povos indígenas originários durante a ditadura civil-militar. O “relatório Figueiredo”, 

encontrado no antigo Museu do Índio, no Rio de Janeiro, aponta práticas como tortura, 

assassinato, venda de crianças e escravização de indígenas 

EDITORIA/SEÇÃO: Indígenas  

IMAGEM:  

TEXTO PRINCIPAL: “Documento revela violências contra indígenas” – p. 7 

- uma fotografia em tom acinzentado (de uma índia com filho pequeno no colo em primeiro 

plano e outras crianças e uma mulher ao fundo) na parte superior da página, a direita, em três 

colunas.  

TEXTO SECUNDÁRIO: “Governo repete autoritarismo” – p.7 

- uma foto (de uma índia em primeiro plano, de costas, e mais um grupo de crianças indígenas 

de mãos formando uma roda, brincando, em frente ao Palácio do Planalto em Brasília) 

centralizada, logo após o título, ocupando um pouco mais de duas colunas. 

TEXTO PRINCIPAL: “Indígenas contra hidrelétricas” – p. 8 

- uma fotografia (com um grupo de indígenas na ocupação da sede da Fundação Nacional do 

Índio (Funai), em Brasília), na parte superior da página, logo após o título da matéria, a 

direita, ocupando um espaço de um pouco mais de três colunas. 
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TEXTO SECUNDÁRIO: “Mundutukus protocolam interpelação criminal contra 

Gilberto Carvalho” – p. 8 

- uma fotografia (do Ministro da Secretaria Gera da Presidência, Gilberto Cravalho), logo 

após o título, no centro da página, em duas colunas. 

USO DE DADOS E ESTATÍSTICAS:  

FONTES:  

- Randolfe Rodrigues, senador (Psol – AP) 

- Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo e coordenador 

do projeto Armazém Memória 

- Gilberto Azanha, antropólogo e coordenador do Centro de Trabalho Indigenista 

- Egon Heck, assessor do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 

- Maria Rita Kehl, integrante da Comissão Nacional da Verdade 

- Josias Munduruku, cacique 

- Jairo Saw, assessor do cacique-geral Munduruku 

- Valdenir Munduruku, uma das lideranças do grupo indígena  

- Secretaria Geral da Presidência da República – não obteve retorno até o fechamento do 

jornal 

- Trechos da Interpelação Judicial Criminal 

- Sérgio Martins, advogado 

PÁGINA: 7 e 8 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA REPORTAGEM: 

“Aqui na casa deles, nos recebem com o Exército e a polícia e não nos deixam entrar. Em 

nossa casa, mandam o Exército e a polícia para poderem entrar. Isso não é diálogo. É como 

se nós fossemos inimigos.” Valdenir Munduruku, liderança indígena 

 

A terceira semana de junho traz, em duas páginas, o povo indígena como 

destaque. Na página 7, o texto principal “Documento revela violências contra indígenas” é 

estruturado em quatro colunas, linha de apoio “Recém-descoberto, “Relatório Figueiredo” 

revela violações cometidas por agentes do Estado contra indígenas durante a ditadura”, e uma 

fotografia (reprodução) logo abaixo do título, à direita, em três colunas. Na legenda, 

“Investigação descobriu que agentes do SPI cometiam crimes hediondos contra os indígenas”.   
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Nos parágrafos introdutórios, o texto descreve o cenário (de torturas, 

humilhações, privações e as mais variadas violências) revelado pelo “Relatório Figueiredo”, 

resultado da ditadura civil-militar para os povos indígenas. Após, são contextualizados, de 

forma breve, pontos importantes: o que é tal relatório (sete mil páginas preservadas de um 

documento resultado de investigações realizadas em 1967), como teria se perdido (em um 

incêndio no Ministério da Agricultura), e onde foi encontrado (no Museu do Índio, RJ).  

A parir daí, para aprofundar as informações do documento, o texto se subdivide 

em “Investigação”, “Esbulho”, “Medidas” e “Reparação”. O primeiro tópico detalha o 

relatório (por quem foi produzido, a pedido de quem, em que período, baseado no que, 

quantos quilômetros foram percorridos na investigação, quantos postos indígenas foram 

visitados, as confirmações trazidas, as principais violações e de que forma aconteciam). Para 

finalizar esse tópico, a reportagem traz, na voz do senado Randolfe Rodrigues – Psol/AP, uma 

associação proeminente de que “As práticas de tortura e os detalhes de crueldade praticados 

contra os povos indígenas durante a ditadura fazem a gente ter a percepção de que tivemos no 

Brasil uma prática pior do que o nazismo”.  

Na subdivisão seguinte, “Esbulho” o texto apresenta outra constatação do 

Relatório, de que o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) agrupava diversas comunidades em 

pequenos lotes de terra para ceder os territórios desocupados à lideranças políticas e 

econômicas da região, ou até mesmo pra seus próprios funcionários. A exemplo disso, a 

redação aponta, na fala do antropólogo e coordenador do Centro de Trabalho Indigenista, 
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Gilberto Azanha a abrangência dos esbulhos no país, sobretudo nos estados do Sul, Sudeste e 

Centro-oeste e cita como exemplo a Terra Buriti em Sidrolândia (MS) em que o Terena 

Gabriel Oziel foi assassinado durante reintegração de posse no final de maio (2013). Assim, a 

matéria expõe como um dos desdobramentos do Relatório Figueiredo a extinção do SPI e a 

criação da Fundação Nacional do Índio (Funai), e como principal contribuição evidenciar os 

interesses que motivam a política indigenista no Brasil, no sentido de tomar consciência disso 

tendo em vista que “os conflitos, os embates e as questões permanecem até hoje.”.  

Em “Medidas”, a reportagem assinala as providências tomadas, a partir da 

descoberta do Relatório Figueiredo, de divulgar o conteúdo do documento, de recontar a 

história e de lutar pela punição dos culpados. “A Comissão de Direitos Humanos do Senado 

anunciou que publicará uma síntese do relatório na internet”. O tópico “Reparação” segue na 

construção de outra medida, a qual visa a promoção de uma política para reparar os indígenas. 

Uma lógica de reparação e da justiça de transição dos crimes cometidos na ditadura que pode 

ser solução para os conflitos existentes hoje em muitas áreas.  

A matéria secundária, “Governo repete autoritarismo”, é estruturada em quatro 

colunas, com linha de apoio “Para pesquisadores, heranças da ditadura influenciam decisões 

do Estado” e uma fotografia centralizada, logo abaixo do título, em duas colunas. Os créditos 

são de Antônio Cruz. Na legenda, “30 anos depois, indígenas ainda são vítimas de 

precariedade e violência”.  
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Nos parágrafos inicias, a matéria faz referência ao “Relatório Figueiredo” na 

apresentação do panorama de violações contra povos indígenas durante a ditadura civil-

militar, para afirmar que a história de repressão, no entanto, não é um assunto do passado. 

Reposiciona espaço e lugar de fala, a partir da menção de um dos conflitos mais recentes 

(Terra Indígena Buriti) e direciona a discussão para o âmbito político atual: “Os crimes 

ampliam as críticas ao governo Dilma Rousseff, acusado por organizações sociais de omissão 

na demarcação de terras”.  

A vista disso, o texto se subdivide em “Heranças” e “Obstáculos”. Aquele, aponta 

as agressões atuais contra indígenas explicadas conectas a legados deixados pelo período 

ditatorial, como a concepção de que o índio atrapalha o desenvolvimento (“Esse conceito de 

que as terras indígenas impedem o progresso da nação, de que só tem „vagabundo‟ [nas 

terras], tudo isso está no „Relatório Figueiredo‟, e esse conceito permeia lideranças do 

Congresso e gente do governo), e a opção em resolver as questões indígenas com o uso da 

força e não do diálogo. Este apresenta os principais entraves na superação da lógica 

„colonialista‟ na relação entre Estado e indígena: articulação do Congresso Nacional na 

tentativa de tirar os direitos dos índios (principalmente na questão da terra e dos recursos 

naturais), e a opção do governo federal por um modelo de desenvolvimento baseado em 

grandes empreendimentos. Um momento político caracterizado na matéria como retrocesso: 

“Um tipo de desenvolvimento que desconsidera, na prática, os direitos conquistados pelos 

indígenas na Constituinte de 1988”.  

Na página seguinte, a primeira matéria “Indígenas contra hidrelétricas” é 

construída em quatro colunas, com linha de apoio “Manifestantes deixaram o canteiro de  

obras de Belo Monte e ocuparam a Funai, em Brasília”, e uma fotografia, logo após o título, à 

direita, em três colunas. Os créditos são de Pablo Rodrigues Pozzebom. Na legenda, 

“Indígenas ocupam a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Brasília”.  
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Nos primeiros parágrafos é esclarecida a mobilização que norteou a matéria: “Na 

tarde de segunda-feira (10), 145 indígenas do rios Xingu, Tapajós e Teles Pires, no Pará, 

ocuparam a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Brasília”. Logo, o texto expõe o 

tempo que os indígenas já estavam no local (até o fechamento desta edição) quem 

aguardavam (a presidente interina do órgão indigenista, Maria Augusta Assirati), e com qual 

propósito (entregar documento com reivindicações [a respeito da construção de hidrelétricas], 

solicitar hospedagem e data de volta ao Pará). Logo em seguida, a matéria esclarece que a 

ocupação da Funai ocorreu devido tempo de espera sem ninguém do congresso se manifestar: 

“Nós chamamos vocês para a nossa assembleia, que começou quando chegamos, e vocês não 

vieram. Então, estamos informando agora para vocês que nós estamos acampando aqui na 

Funai. Vamos ocupar a Funai a partir de agora”.  

Os parágrafos seguem apresentando os entraves no diálogo entre os Índios e 

governo: ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR), Gilberto 

Carvalho, negou reunião com os indígenas; os indígenas foram recebidos por soldados do 

Exército e assessores; assessoria diz que recebe apenas uma comissão de dez / povos 

indígenas afirmam que não se separam/ em nota SGPR diz que indígenas se negaram a se 

reunir com Gilberto Carvalho. “O governo está dando as costas para nós. Não quer nos ouvir 

[...]”.  

A partir desse cenário, há uma subdivisão intitulada “carta protocolada” para 

anunciar que, mesmo sem serem recebidos, os indígenas protocolaram na SGPR o documento 
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que entregariam ao ministro em mãos. A redação aprofunda, então, o que a carta descreve: as 

áreas afetadas pelo projeto hidrelétrico nos rios Teles Pires e Tapajós (descritas ponto a ponto 

pelos indígenas), as questões culturais envolvidas (“A cachoeira de Sete quedas é uma linda 

cachoeira contendo este quedas em formato de escada. É o lugar onde os mortos estão 

vivendo, o céu dos mortos, ou seja, o mundo dos vivos, o rei do mortos. É local sagrado para 

os Munduruku, Kayabi e Apiakás, onde também os peixes se procriam e diversas espécies e 

todos os tamanhos, onde existe a mão dos peixes. Nas paredes constam as pinturas rupestres 

deixadas pelo Muraycoko (pai da escrita) , a escrita deixada para os Munduruku através das 

escritas surabudodot, por muito tempo remoto” – diz trecho da carta). Por fim, a matéria 

pontua a relação entre o governo e o povo indígena a partir do posicionamento de Valdenir 

Munduruku: “Aqui na casa deles, nos recebem com o Exército e a polícia e não nos deixam 

entrar. Em nossa casa, mandam o Exército e a polícia para poderem entrar. Isso não é diálogo. 

É como se nós fossemos inimigos”. Ainda, no parágrafo de encerramento, a matéria informa 

que não há precisão de retorno dos indígenas para o Pará e de desocupação do órgão estatal.   

O último texto da reportagem, “Mundurukus protocolam interpelação criminal 

contra Gilberto Carvalho”, é estruturado em quatro colunas, com linha de apoio “Indígenas 

afirmam que nota da Secretaria Geral da Presidência desqualifica lideranças, é difamatória e 

aprofunda preconceito no Brasil”, e uma fotografia, em duas colunas, centralizada e creditada 

a Antônio Cruz. Na legenda “Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto 

Carvalho”.  
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Os parágrafos iniciais se destinam a apresentar a problemática, as causas e os 

atores envolvidos: “Lideranças e caciques indígenas da etnia mundurucu, residentes em áreas 

afetadas e ameaçadas pela construção de hidrelétricas nos rios Tapajós (PA) e Teles Pires 

(MT), protocolaram uma interpelação criminal contra o ministro da Secretaria Geral da 

Presidência da República (SGPR), Gilberto Carvalho, alegando crime de calunia e 

difamação”. Ainda, a matéria expõe que tentou ouvir a SGPR, mas não obteve respostas até o 

fechamento.  

A seguir, a matéria identifica o conteúdo veiculado na nota divulgada à imprensa 

pela SGPR, motivo para as reclamações e posicionamentos dos indígenas: “pretensas 

lideranças Munduruku têm feito propostas contraditórias e se conduzido sem a honestidade 

necessária a qualquer negociação” e “Alguns Mundurukus não queres nenhum 

empreendimento em sua região porque estão envolvidos com o garimpo ilegal de ouro em 

Tapajós e afluentes. Um dos principais porta-vozes dos invasores em Belo Monte é 

proprietário de seis balsas de garimpo ilegal”. A vista disso, o texto apresenta a “voz” de um 

dos integrantes do grupo indígena que afirma que, com tais acusações, o ministro Gilberto 

Carvalho “desconsidera lideranças, denigre imagem, tenta deslegitimar e dividir o povo 

indígena”, além de sustentar que é mentira a relação de um dos líderes do grupo com o 

garimpo. 

Os parágrafos seguintes trazem alguns aspectos bem específicos da interpelação 

judicial criminal: o que significa (uma medida preparatória de posterior Ação Penal) o que o 

documento demanda do ministro (apresente o nome das lideranças as quais se dirigem suas 

ofensas, se a presidente Dilma Rousseff avalizou a nota, ou se é de sua exclusiva 

responsabilidade, e nomeie os seus assessores diretamente envolvidos na elaboração e 

veiculação.) e também quem é o ministro da Corte Especial do STJ (Napoleão Nunes Maia 

Filho) que recebeu a ação e que é responsável por notificar Carvalho, para que explique as 

acusações. Nessa direção, o texto esclarece que até o começo da tarde de sexta-feira (7) isso 

não havia acontecido. 

A matéria expõe que, posteriormente, os indígenas entrarão com queixa-crime 

contra o Ministro. Avaliam que a nota do SGPR “causou um grave prejuízo à imagem dos 

indígenas” e que “aprofundam ainda mais o preconceito contra os indígenas e suas lutas por 

direitos”.  

A finalização do texto está na subdivisão “Diálogo tenso” em que são retomadas 

questões recentes de embate entre o governo e os índios, no que se refere à realização de 
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consultas indígenas (previstas na Constituição Federal e na Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalhos) nos rios Xingu, Tapajós e Teles Pires.  

 

ANÁLISE INTERPRETATIVA DA REPORTAGEM: 

 

PALAVRAS-CHAVE: violência, indígenas, ditadura, tortura, populações tradicionais, 

investigação, luta, justiça, vítimas, reparação, violações, autoritarismo, repressão, conflito, 

terra, recursos naturais, povo, terra, política, direito, mobilização, manifestantes, diálogo, 

ocupação, preconceito, acusações.  

ABORDAGEM: apresenta, tendo como referência o recém-descoberto „Relatório 

Figueiredo”, violações cometidas pelo Estado contra indígenas durante a ditadura civil militar 

e sofridas até a atualidade/ a questão de luta pela terra/ de preservação de culturas tradicionais 

e, em contrapartida de autoritarismo do governo para construção de hidrelétricas em 

territórios indígenas.  

 

Na primeira página da reportagem “Documento revela violações contra 

indígenas” em que reflete-se diferentes pontos do Relatório Figueiredo, chama atenção no 

texto, inicialmente, a valorização das culturas tradicionais e, especificamente relacionado à 

ditadura civil militar, o fato de recontar a história, de valorização da luta na punição dos 

culpados – diretamente conecta ao direto de justiça, e a universalização desses conteúdos – 

memória nacional /acesso a informação – na conscientização do povo e da sociedade 

brasileiros.  

Nas subdivisões “Investigação/Esbulho/Medidas/Reparação” observa-se o 

problema (Esbulho – tortura psicológica e física dos povos indígenas para passar terras para 

políticos locais e funcionários do SPI), as causas (Investigação – Ditadura – autoritarismo), 

Atores envolvidos (Agentes do Estado, governo, indígenas) e possíveis remediações (Medidas 

- divulgar o conteúdo do documento, recontar a história e lutar pela punição dos culpados, e 

Reparação - lógica de reparação e justiça). 

O texto seguinte, “Governo repete autoritarismo”, soma na análise pelo fato de 

pontuar o continuísmo dos governos contra os povos indígenas e que se reflete em outras 

etnias, classes sociais e setores da sociedade ainda hoje. Trazer as semelhanças de postura 

autoritária herdadas da ditadura civil militar não somente esclarece os fatos como estimula o 

desejo de justiça e a quebra de governos que vão na contramão do povo.  
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Nas matérias sobre os “Indígenas contra hidrelétricas” e sobre a reação dos 

“Mundurukus (de protocolarem) interpelação criminal contra Gilberto Carvalho” se destacam 

a valorização da luta, da mobilização, das culturas originárias, da participação popular em 

decisões da esfera pública, ou seja da valorização do diálogo entre Estado/governo e 

população/sociedade/índios.  

  



130 
 

10. RESULTADOS 

 

A partir da preocupação inicial de lançar-se a análise do Brasil de Fato, levou-se 

em consideração o pensamento de BRAGA (1991, p. 331), citado por Dênis de Moraes: 

“Interpretar um jornal é resolver os problemas que nos colocamos a respeito dele – atividade 

ao final da qual podemos dizer que chegamos a uma certa compreensão desse objeto.” Assim, 

a procura pela concepção de como o Brasil de Fato se coloca na busca por uma comunicação 

democrática permitiu, então, destacar alguns eixos e padrões do periódico.  

Pode-se observar no contexto das análises que existem grandes temas: Política, 

Agronegócio, Violência Policial, Educação, Ditadura, Democratização da Comunicação, 

Amazônia e Questões Indígenas; e temas gerais como Movimentos sociais, Mulher, 

Privatização, Agricultura Camponesa, Reforma Agrária, Crise Econômica, Ensino Público, 

Justiça, Direitos do cidadão, e Hidrelétricas.  

Nessa tematização já se percebe conteúdos que abarcam uma diversidade e 

pluralidade de pautas. Mas foi o enquadramento dado a tais temáticas que permitiu verificar o 

envolvimento do jornal com a proposta de democratização da comunicação, e as enunciações 

do que ele considera ser uma sociedade democrática. 

Constatou-se aspectos como a preocupação com o coletivo, com a igualdade e a 

justiça, com o acesso à informação e a inclusão social, incentivo à participação popular, a 

organização da sociedade civil, a mobilização e a luta, valorização das culturas tradicionais, a 

desconstrução da propriedade privada e dos monopólios, a representação dos cidadãos na 

fiscalização de governos instituídos e como elemento ampliador da esfera pública.  

Na compreensão de como tal conjuntura evidencia o envolvimento com a 

democratização da comunicação, a primeira edição analisada, por exemplo, destaca a relação 

do jornal com os movimentos sociais e com fontes de setores menos visíveis na grande mídia. 

Privilegia a fala de militantes, feministas, e mulheres de setores políticos e populares. Há, 

então, um processo de construção e discussão de questões que envolvem o interesse público 

em que todos os cidadãos são considerados como atores sociais participantes. Chama atenção 

ainda a abordagem que explicitamente defende a luta das mulheres por igualdade de gênero e 

pela participação nos diferentes setores da sociedade. Um estímulo à luta e às mobilizações na 

busca pela quebra de padrões estabelecidos e pela intervenção na esfera pública.   

Nas duas edições seguintes, 497 e 503, o agronegócio é o grande tema e aparece 

em uma construção dicotômica, simbólica do jornal, em que a reportagem caracteriza o tempo 

todo o agronegócio, o liberalismo, o capital internacional, a burguesia/ a mídia corporativa/ a 
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indústria financeira/ e os monopólios como “opositores” a serem combatidos, pois “exploram/ 

concentram/ agravam/ controlam/ tacham”. Do outro lado, é colocado o povo (assentados/ 

camponeses/ trabalhadores rurais) em uma divisão que, segundo a postura do jornal, acontece 

relacionada à preocupação com o coletivo e com a participação popular. Outro aspecto 

importante é a forma como as matérias ampliam a abordagem relacionada à problemática da 

expansão do agronegócio: o assunto é esclarecido por meio de questionamentos que não se 

limitam somente no setor econômico, mas, principalmente, nas suas implicações sociais e 

ambientais. 

Na edição 508 o enfoque dado à crise na segurança pública, especificamente na 

cidade de São Paulo, é o fator que mais chama atenção, tendo em vista que a violência é 

retratada a partir da Polícia. A reportagem é enfática em relação a formação de grupos de 

extermínio dentro da Polícia Militar e ainda nas relações entre o Estado e o crime organizado. 

Ou seja, a abordagem evidencia a divulgação de fatos ocultados pela grande mídia. Com 

relação às fontes chama atenção, além daquelas oficiais, que sustentam o enfoque de 

denúncia, o espaço cedido aos movimentos populares como representantes dos cidadãos na 

fiscalização e intervenção da esfera pública. Entrelaçado nesse contexto, o enquadramento da 

reportagem traz a valorização da luta por igualdade e justiça, a importância de políticas de 

afirmação, e assim, a esfera pública passa a ser ampliada. 

Ao focar na educação, as edições 509 e 515 evidenciam a desconstrução da 

propriedade privada e de monopólios no setor. Há um enfoque rígido em relação ao modelo 

educacional mantido pelos governos o que impulsiona o desejo de transformação e de 

intervenção nos assuntos públicos. O uso de infográficos é bem marcante, tem relevância no 

que diz respeito a sustentação do assunto e, principalmente, a preocupação com o 

esclarecimento do leitor, uma possível marca do ideal político-educativo do jornal. Em 

relação às fontes, novamente se destaca a importância dada aos movimentos sociais, o poder 

de resolução e renovação creditado a eles enquanto representantes do povo, do coletivo e da 

sociedade civil. Ainda, há a reafirmação da estima por políticas afirmativas.  

Na edição seguinte, 520, quando aborda a ditadura como grande tema, percebe-se 

a importância dada às investigações da Comissão Nacional da Verdade, no que se refere à 

transparência de violações dos direitos humanos, à luta por justiça e igualdade. Referente à 

divulgação de tais conteúdos, a reportagem enfatiza a relevância desse processo no sentido de 

defender o acesso a informação, a participação popular na esfera pública (audiências), a 

desconstrução do poder e a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional.  



132 
 

Ao retratar diretamente a democratização da comunicação materializada em duas 

reportagens, 525 e 532, o jornal já potencializa o seu envolvimento com o assunto quando 

passa a discutir e fazer da democratização notícia, pauta não tão frequente na mídia 

tradicional. Tal enfrentamento se reflete também na abordagem que expõe o posicionamento 

contrário à democratização por parte dos grandes grupos midiáticos e a defesa do combate aos 

monopólios. Outros aspectos importantes são enquadrados nas matérias a partir da visão da 

comunicação colocada pelo jornal como um direito básico do cidadão: se legitima o direito de 

voz e/ou de resposta principalmente aos conteúdos relacionados a questões políticas, de cor, 

de gênero, regionalismo e direitos humanos, defende-se conteúdos mais plurais, quebra-se a 

divergência entre regulação das mídias à liberdade de expressão, e reforça-se a importância da 

luta e da participação popular na regulação dos meios de comunicação (Lei de Iniciativa 

Popular). Há, ainda, a reafirmação da divisão dicotômica (povo/ assinaturas/ participação/ 

intervenção X grupos de poder/ concentração midiática/ monopólios/ interdição do diálogo).  

Nas duas últimas edições analisadas, 527 e 237, são pontuados como grandes 

temas a Amazônia e as questões indígenas, temáticas que se entrelaçam nas suas abordagens e 

naquilo que seus enquadramentos sugerem: a valorização da luta, da mobilização, da 

participação popular em decisões da esfera pública, das culturas tradicionais, dos direitos 

humanos e das minorias, a preocupação com o meio ambiente e com a exploração de riquezas 

naturais, e a desconstrução do autoritarismo e de violações por parte dos grandes grupos de 

poder. Ainda, relacionado à ditadura, se refletem o direto de justiça e a universalização de 

conteúdos até então negligenciados – memória nacional /acesso a informação – na 

conscientização do povo e da sociedade brasileiros. 

A primeira observação em relação a este levantamento diz respeito à identificação 

de cinco grandes linhas seguidas pelo jornal Brasil de Fato, que o enquadram profundamente 

dentro de um horizonte democrático: a reafirmação dos movimentos sociais e populares, o 

estímulo e a valorização da luta, a politização e conscientização do leitor, a divulgação de 

assuntos ocultos na grande mídia e o enfoque analítico dos fatos.  

Ainda, nota-se a predominância de temas politizáveis em detrimento de temáticas 

cotidianas. Por exemplo, na construção de usinas hidrelétricas na Amazônia não se abordam o 

andamento das obras, o prazo para conclusão e, sim, os conflitos inerentes a tais projetos, 

como os impactos ambientais, a exploração de recursos naturais e suas relações com os povos 

afetados pelas construções. 

A tematização é fundamental, pois é através dela que os media definem o que é 

mais relevante. É dessa forma que os jornais, tomando como base Fausto Neto (1991, p.330) 
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“se apresentam como um sistema não apenas classificador, mas de interpretação da realidade” 

Assim, tanto na escolha das temáticas, como na maneira em que o texto do jornal Brasil de 

Fato se apresenta (valorativo, com uma posição ora mais informativa, ora mais argumentativa 

e analítica) se sobressaem padrões que adicionam possibilidades democráticas de 

comunicação, como aqueles referentes à disposição política-educativa do periódico.  

Tem-se a percepção de um trabalho investigativo muito forte e que parece ser 

sempre presente na rotina jornalística do semanário. Há uma preocupação com o 

esclarecimento dos fatos e um envolvimento com a construção de novos agentes de 

transformação – materializados no povo. Nesse sentido, mesmo que não tenha relação direta 

com a reportagem, o espaço sindical, como parte da estruturação da página, fortalece o 

acolhimento em relação a grupos populares não somente como fontes para as matérias, mas 

como participantes do processo de construção do jornal. 

Conectado à postura ideológica do Brasil de Fato, observa-se a construção de um 

discurso dicotômico em que o povo e os opositores de classe (grupos dominantes) não 

dialogam, aparecem sempre em subversão. Nesse contexto “mulheres militam/ movimentos 

sociais lutam, denunciam, se unem/ organizações sociais se articulam, organizam, solicitam/ o 

povo busca/ os camponeses sofrem/ indígenas protestam, reagem/ lideranças resistem”. Em 

contrapartida “Governo não dá oportunidade, quer privatizar/ capital internacional controla, 

decide/ meios de comunicação criminalizam, / oposição taxa/ Agronegócio causa pobreza,/ 

monopólio interdita/ mídia corporativa estereotipa/ desenvolvimento agrário afeta/ 

transnacionais corrompem. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar esta monografia o objetivo geral traçado para ancorar a pesquisa foi 

identificar e compreender de que forma o jornal Brasil de Fato, enquanto representante do 

jornalismo alternativo, se volta à democratização da comunicação, a partir da análise do 

enquadramento de suas reportagens. Pode-se refletir ainda a importância que as mídias 

alternativas assumem na sociedade contemporânea, no que diz respeito à função do 

jornalismo na construção da esfera pública.  

O que se pode constatar é que o Brasil de Fato não somente se posiciona 

favorável à democratização da comunicação como também busca contribuir para esse 

processo. Tal constatação começa a se evidenciar antes mesmo da análise das matérias em si, 

isto é, considerou-se a relação do periódico com os movimentos sociais já enraizado no seu 

lançamento. O jornal nasce de ideais que partem de organizações da sociedade civil e que se 

voltam a elas, o que já apresenta uma intencionalidade de ampliação do espaço público para 

além dos círculos das elites. Ainda no aprofundamento sobre o objeto de estudo, acrescentou 

a essa percepção de pesquisa o comprometimento do jornal em consolidar edições regionais 

distribuídas gratuitamente em locais inerentes à circulação de transeuntes populares.  

De forma mais pontual como já foi demonstrado no capítulo anterior os conteúdos 

abordados pelo jornal, o modo como são elucidados e estruturados nas páginas, são tão 

representativos quanto o seu posicionamento contra-hegemônico. Este é importante não 

somente pela quebra de padrões estabelecidos, no sentido de romper com os monopólios, mas 

igualmente pelo afinco com o público. Ou seja, não há uma falsa isenção o que pode 

colaborar para a conscientização do leitor e para o rompimento de manipulações. Aquele 

demonstra que além de contra-hegemônico, o discurso do Brasil de Fato é meta democrático, 

pois o jornal elabora um espaço em que a própria democratização é discutida como notícia, 

cuja relevância é potencialmente de interesse público. 

Nesse sentido, defende-se ser preciso desvincular a noção de que a não isenção ou a 

busca pela informação mais objetiva possível, são sinônimos de credibilidade, democratização 

e qualidade jornalística.  

Na observação das matérias do Brasil de Fato acredita-se que a postura ideológica 

assumida pelo jornal demonstra não ser falta de ética, desde que isso esteja transparente ao 

leitor. Reflexão que aponta para o embaraço do jornalismo “imparcial” vendido pelos grandes 

modelos de comunicação, em que a informação é colocada como “pura” às massas. Uma 

comunicação verdadeiramente democrática passa pela participação real do povo na sua 
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construção, logo, antes disso não deveria haver o esclarecimento de para quem é feito 

“aquele” jornalismo?  

Em todas as publicações analisadas é notável a visibilidade dada a 

personalidades vinculadas aos movimentos populares, não exclusivamente nas ações desses 

movimentos, que não são vistos apenas como perturbadores de normas instituídas como 

frequentemente aparecem na grande mídia, mas na sua capacidade de apresentar opiniões e 

avaliações sobre as mais diversas pautas. Expande-se o leque de fontes comumente oferecidas 

e, por consequência, o debate público. Assim, o jornal legitima novos atores sociais, sobre os 

quais se confere um “status” de agente transformador. Trata-se de uma constante a busca pela 

participação popular não somente nas decisões relacionadas à comunicação, mas em todos os 

setores em que haja o interesse público envolvido.  

Ressalta-se que o intento do Brasil de Fato em servir de subsídio para 

militância social apresenta um viés da informação aliada à reflexão, à pluralidade de 

pensamento, às lutas sociais, a movimentos de massa e ao engajamento político dos leitores. E 

esse viés aponta para os meios de comunicação alternativos como parte decisiva para uma 

comunicação mais democrática. 

Do ponto de vista da pesquisadora, a concretização deste trabalho trouxe 

ensinamentos teóricos e científicos, proporcionado um melhor entendimento sobre o universo 

do objeto de estudo e sobre a necessidade de democratizar a comunicação para que se faça 

valer a função social do jornalismo. Enquanto leitora e futura profissional da área, os 

conhecimentos absorvidos, certamente, constituem um formidável acréscimo na bagagem que 

pretendo levar ao desempenhar as atividades pertinentes à profissão. Incorporam um valor 

ainda maior no que se referem à importância de transcender imposições que afetam nossa 

natureza. Que se possa encontrar sempre uma alternativa capaz de cercar aquilo em que 

acreditamos, sem que se atropele os direitos do outro. Que a comunicação seja encarada 

exatamente dessa forma, como um direito do outro reconhecido nos nossos próprios direitos.  

Além das contribuições pessoais adquiridas, por fim, espera-se que, com base 

neste estudo, sejam feitas discussões cada vez mais aprofundadas sobre as temáticas que 

envolvem a democratização da comunicação, base para o debate sobre o jornalismo e a 

sociedade que queremos.  
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