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A mídia como instrumento para a construção de consensos 

 

Índia Mara Aparecida Dalavia de Souza Holleben e Marlene Lucia Siebert Sapelli1 

 

Existe pedagogia em qualquer lugar em que o 

conhecimento é produzido, em qualquer lugar 

em que existe a possibilidade de traduzir a 

experiência e construir verdades, mesmo que 

essas verdades pareçam irremediavelmente 

redundantes, superficiais e próximas ao lugar 

comum. (Giroux & Mclaren, 1995, p. 144) 

 

Concordando com a afirmação dos autores, como pedagogas-educadoras, 

reconhecendo o poder midiático no processo de educação, que constrói discursos e produz 

significados e sujeitos sociais, e a partir do convívio cotidiano com os alunos e alunas dos 

cursos de graduação, que constantemente explicitam suas representações sobre questões 

sociais, propusemo-nos a analisar algumas  questões, que consideramos relevantes e que, 

em geral, ocultam a hegemonia de uma classe sobre a outra e sua articulação na mídia para 

a construção de consensos: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Gênero, 

Educação e Uso de Drogas. Tais discussões são propostas no artigo através da análise de 

imagens e de notícias veiculadas nos meios de comunicação. 

Se Gutenberg deu um impulso fenomenal à comunicação ao inventar a imprensa 

no século XV, a consolidação da era eletrônica no século XX é que ampliou, enormemente, 

o “poder de penetração dos meios de comunicação”. (Coelho, 1998, p.12)  Neste início do 

século XXI, este poder tem se mostrado irrefreável e concentrado na mão de grandes 

oligopólios. Uma das conseqüências deste poder concentrado é a hegemonia da classe 

dominante sobre o conteúdo disseminado pela mídia2. Este conteúdo é articulado de tal 

forma que resulta no engendramento de consensos que se tornam naturalizados e assim, 

inquestionáveis. Estes consensos nos ensinam “uma realidade que nos fala do que é ser 

                                                 
1 Professoras da Universidade Paranaense – Campus de Cascavel/PR 
2 Para fins de análise neste artigo vamos considerar mídia o conjunto de instrumentos (meios) utilizados para 

alcançar as massas com o fim de produzir não apenas conhecimentos, mas também subjetividades e 

consensos. 
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mulher, ser homem, ser criança, ser revolucionário, ser natural (Amaral, 2000, p. 239)”, ser 

homossexual, ser velho, ser humano, etc...  

A mídia tem se mostrado como partido ideológico da elite e o poder que se 

exerce neste espaço social pode ser definido como poder simbólico, atrelado intimamente 

ao poder econômico, político e, em alguns casos, até coercitivo. Para exercer este poder, a 

mídia tem usado alguns padrões de manipulação das informações: de ocultação, de 

inversão, de indução, de fragmentação ou o padrão global (Abramo, 2003). 

Este artigo pretende responder às seguintes questões: a consolidação de 

consensos, a partir do que interessa à classe dominante, dá-se através da mediação de que 

instrumentos? Esta consolidação obscurece a visão do sujeito no sentido de perceber apenas 

o fenômeno, impossibilitando-lhe de chegar à essência? As representações que este mesmo 

sujeito constrói o envolvem num processo irreversível de alienação? Quais representações 

são construídas como “verdades” a partir das articulações da mídia, em relação ao MST, às 

questões de gênero, à educação e ao usuário de drogas? Que ações são aceitas como 

naturais a partir da construção destas representações? 

Diante destas questões, tal como Giroux & Mclaren (2001, p. 145), entendendo 

que “representações são sempre produzidas dentro dos limites culturais e fronteiras teóricas 

e, como tal estão necessariamente, implicadas em economias particulares de verdade, valor 

e poder”, consideramos necessário explicitar como tais representações estão articuladas ao 

fenômeno e não à essência das temáticas definidas como objeto de análise. Segundo os 

autores (p. 147) 

Não reconhecer a especificidade histórica e cultural de uma representação, ao 

efetuar uma interpretação, constitui uma paródia involuntária que resulta numa 

canibalização daquela representação. Isto não significa que existam interpretações 

‘autênticas’ de qualquer representação. Em vez disso estamos sugerindo que 

desistoricizar ou descontextualizar, intencional ou involuntariamente, a política 

existente em torno de qualquer interpretação é ocultar seus meios ideológicos de 

naturalização das interpretações existentes e as relações de poder que essas 

interpretações sustentam.  

 

Ao nos propormos a analisar estas temáticas, fomos surpreendidas pelo 

sentimento de estarmos repetindo o mesmo caminho de décadas atrás, feito por educadores 
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também inconformados com o desmedido domínio do poder, que foram relativizados pelo 

processo de neutralização da memória histórica.  

Este sentimento veio à tona, ao retomarmos os escritos de Cury (2000, p. 23-24) 

nos quais o autor nos faz compreender a relação entre o fenômeno e a essência. Considera 

que o fenômeno não é radicalmente diferente da essência e que, ao indicar algo que não é 

ele mesmo, vive, graças à contradição com a essência, que é a coisa em si.  

A compreensão da relação entre fenômeno e essência só é possível através da 

análise da sua materialidade histórica. Daí, compreender o fenômeno para atingir-lhe a 

essência, torna-se a questão principal da Pedagogia Crítica, possibilitando a alfabetização 

midiática, ou seja, instrumentalizando os sujeitos para desvelar a lógica discursiva e 

imagética com a qual a mídia oculta a essência da realidade. 

Para Cury (2000, p. 24) “captar o fenômeno na sua essência não é negar o 

fenômeno, mas destruir sua pretensa independência e resssaltar sua conexão e unidade com 

a essência através de oposições e mediações”. A ruptura desta suposta independência entre 

fenômeno e essência é possível, no entanto, exige a desconstrução das representações e sua 

reconstrução sustentada pela essência e não pelo fenômeno. 

Oliveira & Werba (2002, p.105) afirmam que as representações sociais são 

“teorias” sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas 

coletivamente com a finalidade de construir e interpretar o real. Por serem dinâmicas, 

levam os indivíduos a produzir comportamentos e interações com o meio, ações que, sem 

dúvida, modificam os dois. 

Estas representações naturalizam-se quando se tornam consensos. Quando as 

representações se consolidam como consensos, qualquer ação no sentido de desconstrui-los 

parece tornar-se inócua, haja vista as estruturas (como a mídia, a Escola, a Igreja, a família 

e outras) de poder que os sustentam. Porém, o processo de alienação3 que se segue ao da 

consolidação dos consensos não é irreversível, como nos fazem crer.  

Giroux & Mclaren (2001, p. 150)  consideram possível reverter tal processo na 

medida em que a pedagogia crítica contribua para desnaturalizar as convenções que 

                                                 
3 Chauí (1998, p. 172 a 173) aponta três tipos de alienação: social, econômica e intelectual. Segundo a autora, 

no primeiro caso, o sujeito não se considera produtor das instituições sócio-políticas e assume atitude de 

passividade ou de rebeldia individual; no segundo caso o sujeito que vende sua força de trabalho não usufrui 

do resultado do mesmo e no terceiro caso os intelectuais ignoram que as idéias têm origem social e ganham 

força própria. 
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codificam o ideológico e tornam aqueles conteúdos ideológicos abertos aos 

questionamentos e à contestação. 

O instrumento que media o processo de construção dos consensos é a 

linguagem, em suas diversas formas de apresentação: escrita, oral, imagética e gestual4. A 

linguagem tem sido apresentada, em geral, como um instrumento “natural, neutro, supra-

social e supra-histórico (Carboni & Maestri, 2003, p.9)”, ou seja, a linguagem como 

conjunto de “signos neutros que funcionam apenas como ‘um veículo’, que interferem o 

mínimo possível naquilo a que serve de meio (Corazza, 2001, p. 90)”. 

Ao contrário, precisamos considerar que a palavra não está descolada da 

realidade do sujeito que a utiliza, portanto não é produto dos agentes individuais e sim de 

certos sistemas comuns de significação (Idem, p.91). Segundo Carboni & Maestri (2003, 

p.10), a língua é um palco privilegiado da luta de classes, expressão e registro dos valores e 

sentimentos contraditórios de exploradores e explorados.  

Corazza (2001, p. 91 e 92) enfatiza essa questão, mostrando que 

 

Sendo apenas uma intermediária entre o sujeito e o objeto, essa linguagem dá aos 

indivíduos a certeza de estarem percebendo a realidade, “sem” a sua intervenção. 

Deste modo, disfarça sua natureza social construída. Anula sua função constitutiva. 

Nega seu caráter de positividade. 

 

Na mídia, a linguagem utilizada “naturaliza a realidade social, fazendo com que 

esta pareça tão inocente e imutável quanto à própria idéia que faz de “natureza” (Idem, p. 

92). Portanto, a linguagem contribui, significativamente para a construção da percepção do 

fenômeno e não da essência. 

                  Expressando uma aguda crítica à sociedade de consumo em que vivemos, Guy 

Debord5(1997), em “A sociedade do espetáculo”, mostra a tirania que o império da mídia 

realiza através de suas imagens no processo de submissão alienante de seus participantes.                

                                                 
4 Santaella (2001, p. 379 a 388) classifica as linguagens em sonoras, verbais e visuais com todos os seus 

cruzamentos. 
5Guy Debord: nasceu em 1931 e faleceu em 1994, com 62 anos de idade. Filósofo, agitador social, diretor de 

cinema.  Pensador radical e revolucionário, autodenominava-se “doutor em nada”. Fundou em 1957, na Itália, 

a Revista Internacional Situacionista juntamente com outros artistas e escritores de diferentes países. As 

publicações da revista após o Maio de 1968 ganham o mundo com seu discurso teórico-literário. Debord 

afinadíssimo crítico de seu tempo prenuncia com grande lucidez os acontecimentos de Maio de 68. Para seus 

contemporâneos, Debord com a publicação da obra. “A sociedade do espetáculo” - onde faz uma análise 
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                    Ao descrever a forma como os arautos do espetáculo invadem fronteiras e 

fixam seus domínios, inscrevendo seu poder sistematicamente organizado em todas as 

esferas sociais - das artes à economia, da política à vida cotidiana de todos (as) nós - o autor 

anuncia já em sua primeira tese: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas 

condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o 

que era vivido diretamente tornou-ser uma representação” (Debord, 1997, p. 13).  Seus 

argumentos são de que nesta sociedade, a realidade vivida é materialmente invadida pela 

contemplação do espetáculo, que ao inverter o real também o produz. Daí o autor esclarecer 

que “essa alienação recíproca é a essência e a base da sociedade existente” (Debord, 1997, 

p. 15).  

                  Em outras palavras, na medida em que os sujeitos vão assistindo passivamente 

aos espetáculos, não vivem, alienam-se, consomem imagens e ilusões. Como diz o próprio 

autor “quanto mais ele contempla, menos vive, quanto mais aceita reconhecer-se nas 

imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu 

próprio desejo”. (Idem) 

                   Imperiosa e impositiva pelo gigantismo da imagem, a mídia vai habilmente 

assegurando seu poder de persuadir para o convencimento  do irrealizável, do improvável, 

do irrefletido. Utilizando a repetição como estratégia vai invertendo sujeitos e lugares, 

pensamentos e sensações, verdades e mentiras, ficção e fato, representação e realidade, até 

completar seu glorioso fetiche que é depurar completamente da razão os sujeitos, para 

passá-los de seres pensantes a meros expectadores.  

Ficher (1997, p. 60), chama esse processo de “pedagogização da mídia”, 

afirmando que “os meios de informação e comunicação constroem significados e atuam 

decisivamente na formação de sujeitos sociais”. Tomando como pressuposto  que “a mídia 

não apenas veicula, mas constrói discurso e produz significados e sujeitos” a autora 

examina as diferentes estratégias comunicativas utilizadas pela mídia na construção de seus 

produtos.   

A autora que desenvolve o conceito de ‘dispositivo pedagógico da mídia’ 

apoiando-se nos estudos de Foucault sobre modos de subjetivação do sujeito e de Sarlo 

                                                                                                                                                     
crítica, absolutamente séria e real da atual sociedade de consumo - foi um visionário, na exata acepção da 

palavra, pois havia, não só antecipado 1968 mas todo o século XXI. DEBORD, Guy. A sociedade do 

espetáculo. Trad. Estela dos Santos Abreu. 4.ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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(1997), sobre como a TV vai definindo sua ‘televisibilidade’ a partir de uma série de 

recursos de linguagem, adverte que é “impossível fechar os olhos e negar-se a ver que os 

espaços da mídia constituem-se também como lugares de formação – ao lado da escola, da 

família, das instituições religiosas”.  

Assim, além dos trabalhos de Ficher e as análises de Debord (1998, p.15-16), 

que descreve o espetáculo na sociedade atual, como “o lugar do olhar iludido e da falsa 

consciência”, que em sua lógica perversa “não diz nada além de ‘o que aparece é bom, o 

que é bom aparece’”, é que mostramos, através da análise de duas imagens, como opera a 

mídia, neste caso, através da publicidade escrita, constituindo sujeitos e subjetividades. 

Reconhecendo como os autores citados, que ao produzir imagens e significações a mídia 

institui saberes e interpela estrategicamente homens e mulheres, ensinado-lhes modos de 

ser e estar no mundo enfatizamos na análise, quatro questões específicas: gênero,  conceito 

idílico de educação, usuário de drogas e  luta pela terra.  

 

UM OLHAR SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DA EDUCAÇÃO NOS DISCURSOS 

PUBLICITÁRIOS 

 

Evidenciando as estratégias oferecidas pela indústria midiática na composição 

de um corpus lingüístico e imagético que geram e veiculam discursos sobre pessoas, 

instituições, objetos, situações, etc, é que examinamos o caráter idílico das representações 

que se imprimem na educação neste novo século, buscando possíveis justificativas e 

explicações de como as imagens publicitárias em torno desse caráter são construídas. 

A publicidade inscrita como um dos elementos da mídia e, portanto considerada 

como uma tecnologia cultural, no sentido de que “ao mesmo tempo em que ela tem caráter 

institucional, também produz e reproduz significados” (Sabat, 2000, p.245), prescinde que 

seja entendida a partir de uma perspectiva pedagógica, que se serve de estratégias muito 

bem pensadas, para que os sujeitos de modo muito singular se auto-reconheçam,  se auto-

avaliem ou se auto-decifrem nos produtos que lhes são oferecidos. 

 

O QUE DIZ A IMAGEM 
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A primeira imagem que trazemos para análise faz parte de um conjunto de 

enunciados sobre a educação que tem ocupado lugar de destaque em discursos de várias 

tipagens, como os educacionais, os políticos, os econômicos, os pedagógicos, etc. 

Importante perceber que cada elemento da imagem funciona como uma espécie de “matriz 

de sentido” para a qual foi criada, ou seja, instituir uma adjetivação à educação como 

possibilidade de salvar a sociedade de suas mazelas e de sua barbárie. 

No caso da imagem analisada, percebe-se claramente que toda ela é composta 

nas cores de um dos mais vertiginosos símbolos utilizados como referência ao patriotismo, 

ao nacionalismo e porque não dizer, ufanismo: a bandeira nacional. Na imagem, ela própria 

é o maior referente da propaganda e ocupa 90% da página. Há uma recriação dos elementos 

da bandeira, na qual  aparece a composição da esfera na cor branca, para contrastar com o 

azul da esfera original e certamente para dar visibilidade às seis crianças que a compõe. 

Utilizadas em grande escala pela mídia publicitária, como bem observa Sabat (2001, p.250) 
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“a simples condição de trazerem crianças, por si só, já é um elemento atrativo, visto que em 

nossa sociedade uma criança sempre nos remete a significados como pureza, inocência, 

esperança. A imagem da criança tem um grande apelo afetivo, além de incorporar a idéia de 

futuro”.  Nesse caso, a idéia de futuro é ainda mais prolongada em razão de se estar falando 

em educação. 

Há que se perceber, no entanto, que as crianças mostradas na imagem, embora, 

tenha havido o “cuidado” de se fazer referência às várias etnias e também à categoria 

gênero  ( presença de  meninos e meninas) não são de quaisquer crianças que a imagem 

fala. Na verdade, elas representam um modelo hegemônico de crianças sendo narrado, ou 

seja, parecem pertencer a uma classe social com poder aquisitivo elevado, o que se pode 

intuir, pela fisionomia saudável de todas elas como também pela qualidade, limpeza e 

arranjo das roupas, calçados e cabelos. Portanto, as marcas da categoria classes sociais não 

está presente em sua totalidade, foi excluída em sua variação, na medida em que inclui 

apenas uma delas.  

Outro elemento significativo na imagem apresenta-se como um ícone, um 

logotipo, representando pelo que parece ser o mundo, segurado por pessoas/crianças que o 

abraçam. Em razão de estarem pintadas nas cores preta, branca, amarela e marrom, supõe-

se que estejam representando as etnias já referenciadas anteriormente.                       

 Dos signos lingüísticos que a imagem apresenta, muito há para se dizer. 

Primeiro, as cores usadas e os traçados das letras em sua composição: o branco que 

contrasta com o verde da bandeira está enfatizado no traçado sublinhado. Este mesmo verde 

também colore a expressão 100% que se repete acima e abaixo na imagem. Note-se que 

esta expressão 100% é escrita de forma significativamente maior, conferindo a ela 

predominância na rapidez do olhar e (talvez) na posterior interpretação dos (as) leitores 

(as). 

Como a propaganda ocupa duas páginas da revista, a expressão 100% é 

colocada de forma duplicada, reforçando a mensagem que veicula. Daí supor que 

agregando a ela os demais signos lingüísticos como Um país soberano é um país... e 

Educação, Escola de todos – esta última,  grafada de forma diferente das demais, 

obviamente não sem propósito -pela forma como essas legendas foram estrategicamente 

incorporadas na imagem, permitem que a mensagem seja entendida. Assim, se a imagem 
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for lida de qualquer ângulo ou posição, seja vertical, horizontal e/ou diagonalmente e ainda 

mais, se lidas suas inscrições lingüísticas - abaixo ou acima da imagem - da página inteira 

(dupla) ou de apenas uma página, está garantida a apropriação da mensagem. O conjunto 

dos significantes da imagem aponta para uma única direção: a onisciência e/ou onipotência 

da educação para a resolução dos males sociais. Com forte apelo nacionalista, ufanista, 

solidário e voluntarista, compõe uma retórica apaixonada, romanceada – ingênua -, 

portanto.   

Antes ainda de tentar mostrar porque consideramos que essa imagem tem 

objetivamente a finalidade de dar um caráter idílico à Educação, queremos referir-nos à 

explicação sobre a mensagem que aparece no restante da página, ou seja, nos 10%(dez por 

cento) restantes. Mesmo tratando-se de um texto longo, pensamos ser necessário trazê-lo na 

íntegra: 

 

Um Brasil soberano, com uma economia forte e uma sociedade feliz bem 

organizada. É o que todos queremos. Para que cada brasileiro seja capaz de exercer 

seus direitos de forma irrestrita. Para que cada criança logo se torne 100% cidadã. 

Foi por isso que o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o 

Programa Escola de Todos, cujo objetivo é matricular 100% das crianças do Brasil 

e combater a evasão escolar. 

 

E o trabalho de implementação já começou. O ministério da Educação já sabe 

exatamente quantas são e onde moram as crianças que estão fora da escola, 

graças a uma extensa pesquisa chamada Mapa da Exclusão Educacional. E está 

compondo a Rede de parceiros dos governos municipais e estaduais, educadores 

e membros da sociedade civil. Cerca de 30 mil técnicos estão sendo formados 

nas 27 unidades da Federação. Mas estes são apenas os primeiros passos. 

 

A participação do seu município, da sua associação, do seu sindicato, da sua 

congregação religiosa vai melhorar a eficiência dos programas e ações de 

combate às causas da exclusão. Conquistando, ponto por ponto, cada canto do 

território nacional, vamos fazer do Brasil um país 100% educação. 
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Ainda abaixo dessa longa explicitação da mensagem, aparece a quem se deve 

procurar para colaborar com o Programa Escola de Todos, com detalhes de telefone, e-mail, 

etc. Encerrando a página, aparece o logotipo do Ministério da Educação. 

Fica claro tanto na imagem como na mensagem escrita, que a acompanha, o 

peso das políticas neoliberais na educação, assumidas em governos anteriores  e que tem se 

mantido intocáveis. Dizemos isso a propósito do caráter “voluntarista” e “solidário” com 

que as mensagens e imagens que circulam na mídia têm se referido à educação. 

Duarte (2002, p. 179), argumentando sobre a crise da moral numa sociedade 

capitalista “em crise”, e explicando como esse caráter idílico da educação é produzido, 

parte de três afirmações: 

 

1.a sociedade capitalista é em sua essência, oposta ao desenvolvimento moral dos 

indivíduos; 2. a crise atual do capitalismo vem acentuando os processos de 

alienação moral; 3.a ideologia da classe dominante, para esconder o fato de que o 

capitalismo não tem condições de resolver os principais problemas da humanidade 

nos dias de hoje, vem utilizando como elemento de retórica a difusão da idéia de 

que o grande ser responsável pela eliminação da barbárie crescente seria a 

educação e, em especial, a educação moral dos indivíduos, muitas vezes também 

chamada educação para a cidadania. 

 

Os apelos evidenciados na imagem e verbalizados no texto que explicam ou 

justificam os propósitos da propaganda são notoriamente condizentes com o que argumenta 

o autor, na medida em que circunscrevem enunciados ilusórios como “um país soberano é 

um país de economia forte e com sociedade feliz bem organizada”; “exercício de direitos de 

forma irrestrita”; “para que cada criança logo se torne 100% cidadã”. De forma semelhante 

o viés “voluntarista e solidário” se concretiza na conclamação que a propaganda faz à 

outras instâncias sociais (chamadas de terceiro setor, sociedade civil organizada ou 

qualquer coisa que o valha) para alavancar esforços nessa empreitada  “A participação do 

seu município, da sua associação, do seu sindicato, da sua congregação religiosa vai 

melhorar a eficiência dos programas e ações de combate às causas da exclusão”. O que é 

curioso, no entanto, é a completa ausência de qualquer expressão que indique quais seriam 

as causas dessa exclusão. 
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 Para os defensores do capitalismo, certamente essa exclusão não é resultado 

da profunda crise por que passa o capitalismo, aliás, crise que não admitem, preferindo 

qualificá-la como crise de valores, que independe e nada tem a ver com á lógica perversa 

do capital cuja iniqüidade alcança proporções quase obscenas, como esclarece 

Schugurensky (2000 p. 245). Assim, a educação é apontada com sustentados pressupostos e 

promessas mistificadoras e ideológicas de que seria a chave para a superação dessa crise de 

valores. Duarte (2002, p.184), cita como exemplo ilustrativo desta falaciosa retórica, o 

relatório da comissão Internacional da UNESCO, que durante três anos - de 1993 a 1996 - 

se ocupa na elaboração das diretrizes para a educação mundial do século XXI. Tendo o 

Banco Mundial como arquiteto principal, esses organismos internacionais, como a já citada 

UNESCO, também UNICEF e PNUD entre outros, instauram com a Conferência Mundial 

de Educação para todos, da Tailândia, o modelo de educação para todos. O relatório 

mencionado pelo autor é publicado no Brasil em 1998 por Jacques Delors (presidente da 

referida comissão), com o apoio do Ministério da Educação e com apresentação assinada 

pelo então ministro Paulo Renato Souza, que “ocasionalmente”, antes de ser Ministro da 

Educação brasileira, tinha na hierarquia do Banco Mundial um alto posto funcional. 

 Em que pese a sedutora produção discursiva do documento, há uma série de 

contradições nas idéias defendidas por esse relatório. Em exame realizado dessas 

contradições, Duarte (2002, p.184) aponta, por exemplo, “a idéia de uma educação atual 

que prepare os indivíduos para a competitividade própria da sociedade atual e a idéia de 

uma educação que forme os indivíduos segundo valores morais voltados para a existência 

humana não limitada ao progresso econômico”. Ao recorrer ao documento corroborando 

essas contradições, o autor diz que para a tal comissão “a equação parece simples: formar o 

trabalhador requisitado pela ‘sociedade da informação’, capaz de constante adaptação a um 

mundo em rápida mudança e, nesse mesmo processo, alcançar o ideal da formação plena do 

ser humano”. (Duarte 2002, p.185) 

 Na propaganda analisada, esses ideais mostram sua profunda relevância, ao 

encobrir, mistificada e ideologicamente as questões da exclusão e ainda capitanear a 

educação para responder às seqüelas da “questão social”.  

 Outra forma pela qual a educação é apregoada pelo conteúdo efetivo da 

retórica dominante é em relação ao seu caráter voluntário. No padrão instituído pelo ajuste 
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neoliberal no Brasil, com a retração do Estado descentralizando recursos e 

responsabilidades com as políticas públicas, a educação passa a ser significativamente 

golpeada por esse processo.  Na apologética exortação à filantropia dos atuais discursos da 

mídia - em todas as suas instâncias - a exemplo da propaganda analisada, a educação ocupa 

centralidade. Do apelo à solidariedade à ocupação do “tempo livre”, “ócio criativo” para De 

Masi (1999), o trabalho voluntário dispensa qualquer “qualificação necessária de seus 

profissionais e as condições objetivas indispensáveis à realização adequada do trabalho 

educativo”.(Duarte, 2002.p.187). Um bom exemplo, maciçamente veiculado pela mídia, é o 

projeto “Amigos da Escola”. 

 Para além do indivíduo, a chamada “consciência social” passa a fazer parte 

também da pauta das grandes empresas, multinacionais inclusive, e fundações filantrópicas6 

que se auto intitulam “cidadãs”. Entre suas atividades, desenvolvem projetos sociais e 

oferecem prêmios a escolas7 que fazem “a diferença”.  

Para Montaño, essa consciência social 

 

nada mais é do que uma nova modalidade de o capital obter impostos e subsídios 

estatais (diminuindo custos e/ou aumentando as rendas), para a melhora da 

imagem da/do empresa/produto (aumentando as vendas ou os preços das 

mercadorias), para a manutenção da ‘harmonia social’, para a aceitação pela 

                                                 
6 Entre algumas que podem ser citadas estão: Xerox, Fundação Bradesco, Vitor Civita, Abrinq, Oldebrech, 

Roberto Marinho, Parmalat, Albino Souza Cruz, etc. Esse tema é tratado na obra, de leitura imperdível, de 

MONTANO, Carlos. Terceiro setor e a questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção 

social. São Paulo: Cortez, 2002. 
7 Ao descrever a submissão das políticas educacionais dos países do Terceiro Mundo  aos interesses das 

agências internacionais, entre elas o Banco Mundial, Del Pino (2000), mostra que os economistas desses 

organismos apontam a crise que os sistemas educacionais enfrentam hoje é uma crise de ‘eficiência, eficácia e 

produtividade’, mais do que uma crise de’quantidade, universalização e extensão’. A crise na perspectiva 

neoliberal é uma crise gerencial, que resulta da incompetência de quem trabalha na escola. (Talvez por isso 

muitas dessas “empresas cidadãs” promovem concursos e prêmios para as escolas que conseguem fazer  

“diferença”, exatamente colocando a ineficiência de outras como próprias delas mesmas e nos seus 

professores – condutores do processo ensino-aprendizagem. Exemplos não faltam: Escola Voluntária – 

Realização Rádio Bandeirantes, Fundação Itaú Social; Prêmio Victor Civita Professor Nota 10, da Fundação 

Victor Cívita que não por acaso é diretora executiva da Fundação Guiomar Namo de Mello - Conselheira 

Nacional da Educação. (DEL PINO, Política educacional e interesse internacional: a monetarização dos 

rumos da educação pública. In: AZEVEDO, José Clóvis et.al.(orgs.) Utopia e democracia na educação 

cidadã. Porto Alegre: Ed.Universidade/UFRGS/Secretaria Municipal de Educação, 2000, p.114. 

Uma extensa reportagem na Revista Escola de novembro de 2003, o presidente da fundação Roberto Civita 

declara: “se todos puserem em prática projetos como esses, o Brasil dará um salto de qualidade” Revista 

Escola, nov/2003. p.52 
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comunidade da presença da indústria e seus eventuais prejuízos “aquela e/ou ao 

meio ambiente. (Montaño, 2002, p.213). 

 

Sobre o caráter idílico da educação parece-nos conveniente abordar ainda, mais 

uma de suas facetas, aquela que coloca no próprio sujeito a responsabilidade pelo seu 

sucesso e/ou seu fracasso.  Assim, um novo conceito - a empregabilidade – passa a ser de 

uso corrente nas justificativas do Banco Mundial em seus programas educacionais. 

Segundo Del Pino (2000, apud Cardoso p.117) “o desemprego decorre de que 

determinados indivíduos (os desempregados) não investiram adequadamente em si mesmos 

para tornar sua força de trabalho atraente para os empregadores, como os outros indivíduos 

(os empregados) o fizeram”. Acentua o autor que tal como em outros tempos, o 

investimento individual em educação resultaria em melhoria de renda. Agora dele também 

depende a saída do desemprego, de forma que “a escolarização, remédio que anteriormente 

servia para acabar com as diferenças de renda, também nos salvará das diferenças na 

empregabilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras.” 

Assim a materialidade histórica das relações capitalistas que reinventam nomes 

para as mesmas canalhices teoria do capital humano nos anos 60/70, sociedade do 

conhecimento e qualidade total, nos anos 80/908 e empowement e empreendedorismo, no 

novo século, fazem a chamada culpabilização da vítima, ou seja, “ganhadores” ou 

“perdedores”, sendo assim a responsabilidade é individual, não é histórica. Não há 

desemprego, há pessoas sem qualificação para o emprego; a pobreza é resultado da falta de 

esforço de quem a vive; os pobres são pobres porque querem, pois em vez de trabalharem 

preferem ficar dependentes de programas assistenciais; educação é direito de todos, nunca 

privilégio, se há evasão e repetência, é porque não houve boa vontade dos (as) estudantes, 

ou porque diferenças culturais significam  déficit psicológico, ou seja, carência nas 

características para obter sucesso na escola. Enfim, são inúmeros jargões que ouvimos, 

repetimos e que ajudam a reproduzir o imobilismo, a invencibilidade do gigantismo do 

capital. 

                                                 
8 Ver os textos de FRIGOTTO, Gaudêncio.  Os delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual 

no campo educacional. In: GENTILI, Pablo.(org.) Pedagogia da exclusão: critica ao neoliberalismo em 

educação. 9.ed. Petrópolis:Vozes, 1995. pp. 77-108 e As relações trabalho-educação e o labirinto do 

Minotauro. In: AZEVEDO, José Clóvis et.al.(orgs.) Utopia e democracia na educação cidadã. Porto 

Alegre: Ed.Universidade/UFRGS/Secretaria Municipal de Educação, 2000, pp.341-351. 
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Diante de tais justificativas para resguardar o modo de produção capitalista da 

responsabilidade pelas desigualdades sociais, vai-se forjando novos conceitos e expressões 

que sendo força-tarefa da mídia e instituições estatais, proliferam-se em programas e 

projetos de valores incalculáveis. (ao termo aqui cabem quaisquer e todos os significados). 

Esse ideário idílico como já dito, tem sido apresentando em diferentes 

linhagens.Um outro exemplo  é a obra Pedagogia Empreendedora, de Fernando Dolabela9, 

da qual tomamos conhecimento enquanto escrevíamos este texto. 

Não cabe neste ensaio um exame detalhado do livro e embora não podendo 

fazê-lo, não podemos deixar de tecer algumas considerações a seu respeito, haja vista que 

ele nos parece ser mais um exemplo da idílica e descompromissada retórica educacional.  

A apresentação do livro com o título Aos Educadores do Paraná, ao lado do 

logotipo do SEBRAE é assinada por seu Diretor Superintendente, Helio Cadore, e o 

prefácio leva o nome do educador Gilberto Dimenstein.  

Em especial, a dedicatória do livro está assim endereçada: “A todos os que 

sonham em acabar com a miséria no Brasil e vêem no empreendedorismo um dos 

instrumentos para a realização desse sonho”. Tal como essa dedicatória, o livro que tem 

uma introdução, quatro capítulos e anexos, está recheado de muitas epígrafes que induzem 

que a realização do sonho vai ser concretizada. Com requintes de ousadia, incluindo aí, O 

Mapa do sonho, bem como elementos de suporte para sua realização, do livro constam 

ainda estratégias de implantação da pedagogia empreendedora e seus instrumentos, como 

orientações didáticas, os modelos de dinâmicas, a avaliação, etc. 

O mais preocupante na nossa opinião, é que circula junto com o livro, um 

Caderno de Atividades da Pedagogia Empreendedora. No caso citado, o Caderno é para a 

faixa etária de seis anos, portanto, para a Educação Infantil. O referido exemplar é 

organizado por Romênia Ayla Moraes. Na página inicial do “Manual do Sonho”, encontra-

se uma extensa apresentação explicando que essa metodologia pode ser utilizada do 

primeiro período da Pré-Escola até o terceiro ano do Ensino Médio.  O projeto é financiado 

por uma ONG, a “Visão Mundial”, que segundo a apresentação tem sob mira, “as crianças 

carentes, as suas famílias e as comunidades em que vivem”. As oito páginas seguintes do 

                                                 
9 DOLABELA, Fernando. Pedagogia empreendedora: o ensino do empreendedorismo na educação 

básica, voltado para o desenvolvimento social sustentável. São Paulo: Editora de Cultura, 2003. 
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caderno explicitam objetivos, elementos de suporte, os pilares da pedagogia 

empreendedora, a estrutura dos cadernos, os mapas do sonho, a realização das tarefas, o 

professor e seu programa, seguida do índice com nada mais nada menos de 36 (trinta e seis) 

atividades. O tal Mapa do Sonho aparece dividido em quatro etapas: Mapa do Sonho I - 

Concepção; Mapa do Sonho II - Análise; Mapa do Sonho III - Planejamento; Mapa do 

Sonho IV – Recursos, e Mapa do Sonho V – Balanço Final. 

Ainda outro detalhe: na apresentação está explícita a afirmação de que esta 

Pedagogia seria o Quinto Pilar do Conhecimento. Assim, além dos já conhecidos Aprender 

a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Viver, Aprender a Ser, este seria o Aprender a 

Sonhar. 

Assim, as estratégias da mídia na fabricação de discursos idílicos, ilusórios, 

fantasiosos ou qualquer outra expressão que melhor os represente sobre a educação, como 

possibilidade de restituir a cidadania de todos (as) cidadãos (äs) é um ideário a ser 

superado, sob pena de estarmos reproduzindo nosso aceite e solidificando elementos 

necessários ao bom andamento do capital.  

 

 

GÊNERO E IDADE NA PUBLICIDADE – ENTRE A ZOMBARIA E O INSULTO 

 

 Nas tramas narrativas da “sociedade do espetáculo”, todos e quaisquer 

grupos sociais foram e têm sido objetos de representações. Definições, classificações e      

características vão lhes sendo atribuídas e através de apelativos recursos, vão se compondo 

as “identidades” que lhes são outorgadas.  Partindo da perspectiva teórica de Louro (2000, 
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p.31), que entende a representação não como um reflexo ou espelho da realidade, mas 

como sua constituidora, “essas representações não são meras descrições que refletem as 

práticas destes sujeitos; elas são, de fato, descrições que os constituem e os produzem”.    

Assim, admitindo como Pollock (1990, apud Louro) que todos os discursos 

sociais produzem representações, e que independente de estarem próximas ou não da 

realidade, as representações que circulam são capazes de dar sentido, são capazes de 

contribuir para a produção destes sujeitos, não é necessário nenhum esforço extra para 

mostrar que em se tratando do discurso da mídia, da publicidade e do sujeito - a mulher - 

objeto desta análise, essas “verdades” são efetivamente magnificadas.  

Na imagem que tomamos para realizar um rápido exercício de análise, 

tentaremos abordar, ainda que com pouca profundidade, dois marcadores identidários, 

quais sejam:  gênero, idade/corpo. Apoiando-nos em Kellner (1995, p.109), é necessário 

observar que o objetivo desta análise não é o exame minucioso e a descrição literal de seus 

elementos, é, antes, mostrar como são construídas as imagens publicitárias, tanto em sua 

forma como em seu conteúdo e de como elas operam em nossas vidas, comunicando-nos 

sentidos.  

 

A APOLOGIA DA DIFERENÇA 

 

 Imperativa, proclamada e almejada, a temática da diferença ou da 

diversidade ocupa lugar de destaque nas discussões multiculturais que circulam em 

variadas instâncias sociais, e mesmo que do crescente “elogio à diferença”, para usar uma 

expressão de Veiga-Neto (2000), possa-se reconhecer, cada vez mais, a necessidade de 

convívio entre diferentes culturas, a “complexidade e inteligibilidade do mundo - sempre se 

reduz à marcação, à categorização e à hierarquização de diferenças bipolares” (Veiga-Neto, 

2000, p. 219). 

 Não há dúvidas de que para o ser humano, na utilização de um elaborado 

discurso sobre a natureza, o domínio sexista tem cumprido um papel importante na 

simplificação dos sujeitos, hierarquizando-os primeiramente em homens e mulheres e na 

seqüência em masculinos e femininos. 
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A afirmação de Veiga-Neto (2000, p. 217) de que entre os marcadores 

identidários, a identidade etária, inscreve-se fundamentalmente no corpo, argumentando 

que “a idade - o tempo vivido pelo corpo” - embora tenha sido tratada quase sempre em seu 

aspecto biológico, no processo representacional assume caráter pedagógico, através do qual 

apreendemos (e ensinamos!) a ter essa ou aquela idade atribuindo a elas diferentes 

significados e sentidos. 

Na imagem analisada, o marcador identidário idade/corpo demonstra como o 

corpo é utilizado não apenas para informar o consumidor e o promover a venda do produto, 

mas principalmente para construir discursivamente uma realidade que é assumida como 

verdadeira sobre o corpo e suas idades, dizendo, sobretudo o que somos e o que devemos 

ser, ou o que fomos e o que não podemos mais ser. 

Afinando-nos com Veiga Neto (2000, p. 229) quando diz que os “textos 

imagéticos têm sua própria gramática”, mas que os elementos que a comportam nem 

sempre estão claramente dados e diretamente acessíveis, pensamos não ser possível reduzi-

los aos seus elementos formais, daí admitir que a imagem que analisamos é passível de 

diferentes leituras. A que fazemos neste texto não é única, nem tampouco definitiva. 

Da forma como o encontramos (a imagem, com que parece ser o seu verso, para 

cima), o anúncio, que é de uma empresa de equipamentos de informática, - Alug-Net10- não 

oferece a possibilidade de um exame crítico. Aliás, o que sua mensagem deseja é vender 

comodidade, precisão, economia, despreocupação, agilidade e produtos de alta qualidade 

(“soluções completas”) como especificado em seu texto verbal. 

Com destaque ampliado aparece impressa em letras grandes de cor laranja forte, 

de preenchimento completo, a chamada para o anúncio: Alugar - esse é o negócio. As 

expressões alugar e negócio, inscritas com o mesmo tamanho de letra indicam o slogan da 

propaganda que traz abaixo a imagem de um computador em cores mais amenas, nos tons 

de cinza, e embora aparentemente desligado, mas por ter sido focalizada com bastante 

proximidade da câmara fotográfica, parece impor-se e revela uma certa naturalidade na 

composição do restante do anúncio. Em letras pretas e de tamanho bem menor, as 

                                                 
10 Alugue-Net é uma empresa  de locação de equipamentos de informática e tem uma matriz em uma cidade 

próxima da região, em Francisco Beltrão. No contato feito com a empresa para saber quem foi a artista 

responsável pela arte gráfica da propaganda, obtivemos a resposta de que teria vindo da filial e que eles não 

saberiam responder a tal indagação.   
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explicações em signos lingüísticos - do que oferece a empresa - ocupam o restante da 

propaganda.  Para finalizar, o anúncio traz a logomarca da empresa, com endereço, telefone 

e, obviamente, seu endereço eletrônico. 

Até aí tudo bem, no entanto, ao virar a propaganda, naquilo que parece ser sua 

frente, (digo isso em razão da textura do material que tem uma certa luminosidade, como se 

fosse papel utilizado em revelação de fotografia), é que aparecem o insulto e a zombaria. 

A composição do cenário em fotografia colorida mostra a imagem de três 

mulheres sentadas em um divã, e pela forma como estão vestidas, calçadas, penteadas, 

maquiadas e portando quinquilharias paralelas (óculos, chapéus, rolos no cabelo, etc) que 

favorecem a uma breguice ainda mais acentuada, dão materialidade à mensagem lingüística 

que no alto da imagem, sentencia: Tem coisa que é difícil passar pra frente... Essa 

chamada lingüística, que não se finaliza, dada a colocação de reticências, interpela o (a) 

leitor (a) a fazer talvez, outras interpretações, no entanto, evidencia seu caráter de 

zombaria, n medida em que coloca ao lado de cada uma das mulheres códigos em 

linguagem informática que denotam modelos de máquinas ultrapassadas e obsoletas11. Não 

há dúvidas de que tanto o signo lingüístico da chamada do anúncio, como a codificação dos 

modelos como representativos de idéias não-verbalizadas de velhos, obsoletos, 

imprestáveis, recusáveis e substituíveis são enfatizados pela expressão que portam as 

protagonistas da imagem. 

Entre as muitas problematizações que a imagem possibilitaria, algumas são 

evidentemente marcantes, como por exemplo, a questão de gênero (porque mulheres e não 

homens fazem parte da imagem?). Na instauração de parâmetros de inclusão/exclusão que 

estão inscritos nos discursos produzidos sobre o corpo que a imagem insinua, Santos (2000. 

p. 202) observa que nesta produção, o que significa hoje, estar incluído é ser magro/a, 

musculoso/a, esculturalmente perfeito/a . E estar “fora”, significaria ser gordo/a, ter 

celulite, carne flácida?  A esse discurso sobre o corpo está associada ainda a idéia de que no 

                                                 
11 Os modelos que a imagem traz 386, 486 e Pentium, são classificações de processadores de computador. O 

processador também chamado de CPU é responsável pela execução das operações aritméticas e lógicas que o 

processador recebe dados dos periféricos de entrada (mouse, teclado) e depois de processados os mostra 

através dos periféricos de saída (monitor, impressora). O 386 é um processador antigo que já está obsoleto, 

não se vende mais, bem como, o 486. O Pentium está em sua 4a. versão. 

As letras dx indicam versões destes processadores bem como os números e a velocidade dos mesmos. 
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primeiro caso, estar “dentro” é ter muita saúde e estilo de vida, e estar “fora” é estar 

vivendo na desordem do modelo, na doença, no processo de envelhecimento, vivendo 

momentos de passagens da vida adulta para a velhice, como sugere a imagem.  

Os apontamentos do francês Baudrillard (1975) na questão do envelhecimento 

de homens e mulheres do mundo do cinema e da televisão sugerem que na cultura 

capitalista obcecada pelo consumo, na qual a publicidade vem a ser seu hino, a beleza 

feminina perece rápido.  Diferentemente, o protótipo do homem, atraente e viril, está ligado 

a conceitos como os de maturidade, poder sexual e sucesso – econômico -, sobretudo.  

Algumas vezes esses protótipos idealizados consagram o astro de meia idade como o 

grande sedutor. Já as mulheres ficam na poeira da estrada, em papéis de matronas, de mães 

ou de matriarcas – sofredoras ou megeras.   

Os novos estereótipos como “aposentado dinâmico”, “coroa poderosa” “gatão 

de meia-idade”, que vão se contrapondo a clichês tradicionais como os de “merecido 

repouso”, “sabedoria” “vovó pacífica” e “aposentado de pijama”, embora sejam rotulações 

sociais falseadas, são referentes dirigidos à uma determinada classe social que redesenham 

a velhice ensinando verdades diferentes de acordo com o lugar social que essas pessoas  

ocupam numa dada sociedade. 

Assim, as mulheres do anúncio são ridicularizadas no conjunto de seus 

referentes e assumem de acordo com os modelos de máquinas que as codificam, a condição 

de trocáveis. Juntando-se ao texto verbal do verso da propaganda, a imagem traduz uma 

resposta clara: essa troca pode ser negociada inclusive com aluguel, de forma que o 

compromisso fica desfeito e se encerra no exato momento em que se acaba o tempo pago 

pela locação.  

Outra indagação que se poderia fazer é da seguinte natureza: se o anúncio 

tivesse o propósito de vender as máquinas mais avançadas das ciências da computação, 

quais seriam os prováveis modelos que comporiam a sua narrativa imagética? Que signos 

lingüísticos revelariam tais conteúdos, e que “verdades” invocariam? 

Seria esse modelo, o de mulheres brancas, magras, louras, jovens? Cremos que 

não. Pois embora trouxesse um padrão de beleza feminina, contrastaria com um outro 

significante do anúncio que é o manejo com a máquina, pois é incomum anúncios 
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publicitários trazerem mulheres como marca de inteligência, habilidade matemática e/ou 

outras ciências experimentais.  

Moreno (1999), ao discutir o caráter normativo da escola demonstra como o 

sexismo ali presente funciona como um código secreto e silencioso que molda o 

comportamento de meninos e meninas. Em sua tese, a autora postula que a escola tem sido 

também responsável pela veiculação de que o rendimento intelectual que se espera de 

meninos e meninas é sempre diferente, prevalecendo a idéia de que nos meninos esse 

rendimento é superior. As explicações dadas para isso, diz a autora, são de todo tipo e para 

exemplificá-las traz os argumentos de Edward Clarke que pretendeu sentenciar uma 

inferioridade inata da mulher assegurando que o pensar poderia prejudicá-la. Entre seus 

argumentos está o de que “as meninas não deviam ser pressionadas a estudar porque, se o 

seu cérebro fosse obrigado a trabalhar durante a puberdade, esgotar-se-ia o sangue 

necessário na menstruação” (Moreno, 1999, p. 59). O outro exemplo vem de Francis Galon, 

pioneiro na aplicação da matemática à psicologia, que no início do século inicia uma série 

de estudos comparativos sobre as diferenças entre os dois sexos. Em termos gerais, o 

estudioso chega a conclusão de que as aptidões intelectuais femininas eram inferiores às 

masculinas e usa como argumento, na tentativa de convencimento de suas “verdades”, que 

“se a capacidade das mulheres fosse superior a dos homens, os comerciantes teriam grande 

interesse em tê-las como empregadas, mas dado que ocorre o contrário, temos o direito de 

pensar que a hipótese correta é a oposta”(Moreno, 1999 p. 60). 

Voltando à leitura da imagem, perguntamo-nos: seriam homens os protótipos 

que apareceriam na imagem para oferecer produtos eletrônicos de última geração e 

tecnologia de ponta?  Diga-se de passagem, que o homem aqui considerado é o ser humano 

do sexo masculino, aquele que o androcentrismo definiu como centro do universo, como a 

medida de todas as coisas, como o único capaz de ditar as normas, de impor a justiça, de 

governar o mundo. Precisamente essa metade da humanidade, diz Moreno (1999, p.23) 

possui a força, (também física!), domina os meios de comunicação de massa, detém o poder 

legislativo, governa a sociedade, tem em suas mãos os principais meios de produção, é a 

mesma que conhece, usa e abusa da técnica e da ciência. 

Certamente seria esse o modelo escolhido. No entanto, não seriam todos os 

homens contemplados na propaganda, pois a idéia universal de homem só funciona no 
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sentido lingüístico que por uma questão de “economia” designou essa identidade 

sexolingüística para todo gênero humano.  

De que forma, então, o anúncio qualificaria esses homens? Seriam brancos, 

jovens, louros, olhos claros, “sarados”, para usar uma expressão juvenil? Teriam eles 

expressões diferentes das mulheres na imagem analisada? Expressões de seriedade e rudeza 

que caracterizam a tão valorizada “masculinidade”, “virilidade”, traduzir-se-iam em 

expressões de inquestionável “inteligência”, para o manejo com as tais máquinas? Enfim, 

se pudessem trariam esses homens em seus semblantes, em suas fisionomias a religião que 

professam? Que religião seria essa? Católica? Pensamos ser bem possível que fosse esse o 

modelo escolhido, que corresponderia a uma forma hegemônica de masculinidade. 

Para finalizar, julgamos necessário dizer que outras e demais leituras que o 

anúncio pode conduzir o (a) leitor (a), são infinitas. Por hora, reiteramos a afirmação já 

feita em outras passagens do texto: de que é urgente contestar a naturalização que é 

construída em torno da divisão/hierarquização entre as categorias masculino e feminino 

atribuindo a elas papéis e ações que são consideradas “normais”, a partir de seu sexo. Essas 

atribuições são, sem dúvidas construídas e reforçadas pela escola, pela religião, pela divisão 

do trabalho, pela mídia. 

Assim, reafirmando que os diferentes marcadores culturais e sociais que 

constituem nossas identidades, como gênero, sexualidade, raça, etnia, classe social, 

religião, faixa etária, como adverte Sabat (2000, p. 260) “estão presentes em diferentes 

espaços sociais nos quais circulamos, e nos ensinam condutas e formas de (auto) regulação 

de comportamentos, produzindo padrões hegemônicos de pensamento”. Por isso, é bom não 

esquecer as inegáveis implicações éticas e políticas desses padrões hegemônicos, pois que 

não raras vezes, essas “representações que se combinam, se difundem e se potencializam, 

na medida em que nós mesmos as legitimamos a partir das posições de sujeitos que 

ocupamos” (Veiga-Neto, 2000, p.233). 

Tal difusão e potencialização, também acontece quando nos referimos a outras 

questões sociais, como por exemplo: o uso de drogas e a luta pela terra. Em geral, as 

representações que construímos sobre as duas questões, a partir das veiculações feitas pela 

mídia, apontam, principalmente, para a culpabilização das vítimas. 
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MÍDIA E CONSENSOS SOBRE O USO DE DROGAS 

 

Quando a mídia trata sobre o uso de drogas, as articulações feitas objetivam 

construir os seguintes consensos: droga é o que o traficante vende e é ilícita; o verdadeiro 

culpado é o usuário pobre, negro e que mora na favela; drogas podem, às vezes, fazer mal, 

mas para tudo há solução; a legalização e a permissão incondicional do uso de drogas 

diminuiria o uso; quem usa drogas são os jovens. 

Vejamos então alguns exemplos nos quais a mídia manipula as informações 

para contribuir no processo de construção desses consensos. Um deles é a Campanha “Não 

é você que é dependente das drogas, o tráfico é que depende de você”. A entidade 

responsável por tal campanha é a ONG Associação Parceria contra as drogas, fundada por 

vários empresários. Tal campanha foi profundamente criticada por vários motivos. O 

primeiro deles foi o fato de ter sido financiada por um banco acusado de fazer lavagem de 

dinheiro e as companhias farmacêuticas Pfizer, que fabrica a pílula anti-depressão Zoloft e 

o Viagra e a Eli Lilly (Mitrany, 2003), que produz o Prozac, pílula da felicidade, e a Cialis 

(similar ao Viagra). Numa pesquisa recente ficou comprovado que mais ou menos 50% da 

venda de Viagra é feita para jovens e que o Brasil é o segundo país do mundo onde mais se 

consome esse produto. A relação é mais ou menos esta: o assassino consola a viúva. Alguns 

estudos mostram que são movimentados, com a venda de drogas ilícitas, algo em torno de 

US$ 400 bilhões por ano, no mundo (Mierovitch, 2003, p. 40) 

O segundo motivo é que a campanha coloca o inimigo errado na mira 

(Thompson, 1998, p. 30) e foi inspirada na última campanha contra drogas, veiculada nos 

EUA. Lá a campanha fracassou e foi retirada do ar. A mesma culpa o usuário de drogas 

pela violência e desresponsabiliza os demais setores da sociedade em relação à questão12. 

Procura desviar nosso olhar das principais causas de termos chegado quase à barbárie 

social. A mídia discute o tráfico de drogas em nível varejista e omite-se na discussão sobre 

tráfico de armas, desemprego estrutural, falta de recursos na área de saúde e educação. Há 

um processo de culpabilização da própria vítima e um incentivo em relação à mesma, de 

tolerância zero. O usuário é apresentado como cúmplice dos traficantes. As pessoas que 

                                                 
12 MESQUITA, 2003, p. 50 
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realmente ganham com o tráfico – donos de bancos, de grandes corporações financeiras, 

juízes e políticos poderosos não são considerados traficantes, porque sua atuação ocorre no 

mercado financeiro.  

Essa forma de articulação da mídia contribui para a consolidação do consenso 

que atribui ao usuário responsabilidade exclusiva pela sua opção e as conseqüências 

decorrentes dela. 

Além de culpabilizar o usuário, a mídia vincula o uso de drogas ao negro, ao 

pobre e ao morador da favela. A periferia parece ser o lugar da podridão humana e os 

bairros elegantes, o paraíso da moralidade. O “filhinho do papai”, da classe social 

economicamente mais privilegiada, quando aparece, na mídia, em situação de usuário, 

parece sempre ser exceção, agindo assim por rebeldia, por problemas familiares, por 

desajustamentos ou por influência de amigos oriundos das favelas. Exemplo disto foi a 

personagem Mel, interpretada por Débora Falabela, na novela “O Clone”, da Rede Globo.  

Às vezes a mídia também trabalha na perspectiva de eliminar o usuário. Assim foi na 

novela “Torre de Babel”, da Rede Globo quando, na explosão do shopping morreram as 

duas lésbicas e o usuário de droga. 

O tráfico de drogas, na mídia, é também relacionado aos grupos de 

contraposição à hegemonia dos países desenvolvidos. O combate às drogas, em países 

como Colômbia, México, Afeganistão parece, ao mesmo tempo, servir de pretexto para 

justificar a intervenção nos mesmos e encobrir ações de outros países. Os EUA, por 

exemplo, fecharam a fronteira do México à maconha e ao mesmo tempo trazia ópio do 

Vietnã (Maierovitch, 2003, p. 41). A Bolsa de Valores de Nova York e o sistema bancário 

dos EUA depende do dinheiro da droga como o viciado depende da droga. (Idem, p. 42). 

Os EUA são considerados o maior consumidor mundial de cocaína (5,3 milhões, ou seja, 

3% da população (Madov, 2003). No Brasil 5,8% da população com mais de 15 anos 

consome maconha, 0,8% usa cocaína e 0,7% anfetaminas (principalmente o ecstasy) 

(Aumenta, 2003) 

Outra questão que podemos observar na mídia é o conceito adotado e o trato em 

relação às drogas lícitas e ilícitas. Quando tratamos do cigarro, por exemplo, nem parece 

estarmos falando de uma droga. Desde janeiro de 2001 as propagandas para a publicidade 

de cigarro foram banidas das TVs e as carteiras passaram a exibir alertas sobre as 
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conseqüências do fumo. Parece piada! Campanhas publicitárias, eficientes e criativas, 

foram articuladas durante anos e quando os sujeitos ficam viciados, aí vem a proibição. 

Após a proibição, as empresas de cigarro passaram a investir em outras formas de 

propaganda, especialmente aquela indireta, que apresenta pessoas fumando em novelas, 

filmes, festas  sociais. 

As imagens apresentadas nas carteiras de cigarros devem ser criticamente 

analisadas. Vivemos na civilização da imagem e corremos o risco de sermos enganados 

pela aparência das mesmas.  A análise das imagens deveria ajudar a escapar da impressão 

de passividade e intoxicação. Devemos ficar atentos às imagens e desmontá-las para 

compreender sua mensagem. Deveríamos analisar atentamente as cores, os objetos, as 

formas, a iluminação, as ausências e presenças, enfim, todos os seus significantes (Joly, 

1996, p. 9 a 75). 

As imagens das carteiras de cigarros mascaram as conseqüências do uso 

contínuo e prolongado dos mesmos. Quando afirmam que “fumar causa impotência sexual” 

apresentam um casal na cama, juntos, com roupas de cama confortáveis e local de boa 

qualidade, não explicitando conflitos de ruptura total; quando afirmam que “fumar na 

gravidez prejudica o bebê” mostram uma grávida bem saudável, de boa aparência quase no 

final da gravidez, não explicitando as conseqüências finais de tais questões. Tais imagens 

viraram motivo de brincadeiras entre os fumantes.  
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Em 2001, um processo do Ministério Público de Brasília considerou ilegal a campanha 

publicitária feita pela Souza Cruz (Carvalho, 2003) no final de 2000. O Ministério Público 

entendeu que a Campanha tinha como alvo os adolescentes. Pela primeira vez uma 

propaganda de cigarros saiu do ar. Os promotores encontraram documentos de executivos 

da empresa dizendo que a propaganda era destinada ao público jovem. Na propaganda, um 

pintor dizia: “Certo ou errado, só vou saber depois que eu fiz. Eu não vou passar pela vida 

sem um arranhão. Eu vou deixar minha marca”. Três psicólogos do Instituto de Medicina 

Legal do Distrito Federal analisaram o comercial e concluíram que enfatizava a 

irresponsabilidade social e continha mensagens subliminares (estímulo realizado abaixo do 

limiar de consciência, mensagens emitidas ao cérebro, involuntariamente).  

Outra discussão, propositalmente provocada, que a mídia apresenta é o combate 

ao cigarro falsificado. Afirmam os preocupados com tal fato que o governo deixa de 

arrecadar cerca de R$ 1,4 milhão por ano só com carregamentos que vem do Paraguai e que 

o cigarro falsificado prejudica mais a saúde. Ora! Falso ou verdadeiro, continua sendo 

droga. As empresas que articulam tal tipo de notícia não estão nem um pouco preocupadas 

com as pessoas, só com o lucro, nem que para obtê-lo tenham que matar. Numa das 
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matérias apresentadas na mídia, que mostra como o deputado Luiz Antônio Medeiros, do 

Partido Liberal de São Paulo comanda a CPI da Câmara para investigar o comércio ilegal 

de cigarros, ele afirma que há uma lista com o nome de vinte e seis brasileiros, donos de 

fábricas no Paraguai e diz tratar-se de “bandidos, gente que mata mesmo” (Garçoni, 2003). 

E cigarro, seja falsificado ou não, não mata? E os donos das grandes empresas não são 

bandidos ou assassinos? E chegam a culpar os governos que aumentaram para 78% as taxas 

tributárias sobre o valor do cigarro, o que teria provocado o consumo de cigarros mais 

baratos, que chegam a ter inseticidas na sua composição (Idem, 2003) Constrói-se assim o 

consenso de que cigarro só é droga quando é falsificado ou que o problema não é o cigarro 

mas o contrabando do mesmo. 

Esse é apenas um pequeno exemplo do dinamismo da mídia. Hoje, podemos 

perceber a articulação de três movimentos distintos na mesma: pela proibição e combate às 

drogas; pela descriminalização da maconha e pela legalização das drogas. Vários 

argumentos são apresentados para defender cada posição. A maconha é a terceira droga 

mais consumida no Brasil. Só perde para as lícitas, álcool e fumo. (Terron, 2003). Na 

internet está à disposição até um site que ensina como plantar maconha. Temos um 

deputado federal, Fernando Gabeira (PT/RJ), que defende o cultivo da maconha em casa 

(Idem). 

Os que pretendem articular estratégias para proibir e combater o uso de drogas 

mostram que, na Holanda, por exemplo, que legalizou o seu uso em 1976, o consumo 

cresceu de 3 para 12% em 1991 e apontam como desvantagens da legalização das drogas o 

aumento do consumo e do número de  toxicodependentes, a maior acessibilidade, a procura 

de produtos cada vez mais perigosos e a nível político a perda de votos se a medida não 

funcionar (DROGA, 2003).Na Internet há um site que se coloca contra as drogas 

(www.antidrogas.com.br). O site teve início em agosto de 2000 e tem como objetivo a 

conscientização sobre os males causados por elas. 

Os que defendem a descriminalização da maconha afirmam, por exemplo, que a 

planta produz o THC (Tetrahidrocannibinol) que é usado para fazer um colírio que controla 

o problema do glaucoma (problema de pressão alta nos olhos que pode acarretar a 

cegueira). Remédios a base de THC também são usados para aliviar náuseas e vômitos de 

http://www.antidrogas.com.br/
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pacientes com AIDS ou com câncer e que foram submetidos à quimioterapia 

(Descriminalização, 2003). 

Se houvesse um processo de descriminalização da maconha, segundo os que 

defendem essa idéia, ela seria vendida em lugares restritos, de forma controlada. Os seus  

defensores afirmam ainda que a maconha causa menos danos à saúde do que o tabaco e o 

álcool e que se trata de uma erva natural. O primeiro país a plantar e vender, oficialmente, a 

maconha, para fins de tratamento de doenças foi o Canadá (Governo, 2003). A venda 

oficial impedia que os doentes tivessem que pagar mais caro pela mesma. 

Na mídia, o maior número de veiculações são as que defendem a legalização das 

drogas, ou seja, assumem posturas antiproibicionistas. Um desses canais é o endereço 

virtual www.narconews.com, criado em 2000 pelo ativista e jornalista Alberto Giordano 

(nasceu em Nova York e atualmente mora no México) e que já recebeu mais de três 

milhões de visitantes. O trabalho da equipe de Alberto Giordano tem uma consistência 

impressionante. Explicita questões sérias implícitas nessa discussão. No Congressso 

Nacional, uma das vozes que defendem a legalização das drogas é a do Senador Jefferson 

Peres, do PDT (Muller, 2003). 

Alguns afirmam que a violência do tráfico ilegal de drogas causa mais vítimas 

do que as drogas. E este seria mais um motivo para que elas fossem legalizadas. Ainda não 

está consolidado o consenso sobre a “liberação” total das drogas, mas as articulações nesse 

sentido são muito insistentes. 

Outro consenso que a mídia constrói é que quem pratica esportes está limpo. 

Contrariamente a esse consenso está o fato de o esporte estar intimamente atrelado às 

drogas lícitas e ilícitas. Temos exemplos tristes disto: Bem Johnson, Florence Griffith 

Joyne (que morreu aos 38 anos por uso de anabolizantes)13, Maradona, Birgit Dressel 

(heptatleta que morreu em 1987), Catherine Menschner (uso de esteróides anabólicos e 

hormônios masculinos). Além disto, muitas propagandas de eventos esportivos divulgam 

cigarros e bebidas, especialmente, os relacionados com a Copa do Mundo. São verdadeiros 

oligopólios, produtores de drogas lícitas (não importa!) que tem patrocinado o esporte.  

                                                 
13 O uso indiscriminado de anabolizantes pode provocar câncer, atrofia dos testículos, hipertensão, queda dos 

cabelos, problemas cardiovasculares, diminuição da libido, acne. (Suicídio, 1985, p. 85) 

http://www.narconews.com/
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As propagandas de cerveja tem enfatizado a sexualidade, os símbolos nacionais 

e tem sido apresentadas por artistas famosos (Crítica, 2003). Segundo a Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD) o álcool é a principal droga consumida pelos brasileiros.14 Cerca de 

11.2% da população é dependente do álcool. Essas propagandas são tão bem articuladas, 

inclusive em horários que grande parte da população está assistindo à televisão, que 

neutralizam qualquer tentativa de conscientizar sobre as conseqüências do consumo do 

álcool.  

Em relação ao álcool é importante observar, nas cenas de novelas, que quando é 

consumido por pessoas da classe alta é feito de maneira elegante e quando consumido por 

pobres sempre é de maneira a ridicularizar o próprio sujeito, que cai pelas ruas ou dá 

vexames. Aí o problema parece não ser o fato de beber, mas ter postura elegante. Exemplo 

na tela da Rede Globo foi  a novela Mulheres Apaixonadas que tinha duas personagens: 

Estela, da alta sociedade, que bebia champanhe desde que acordava até deitar-se 

novamente, que é apresentada como uma mulher a ser imitada e admirada por todos; outra 

era a professora Santana, apresentada como alcoólatra que dava escândalos, faltava ao 

trabalho e era constantemente ridicularizada por seus alunos.  

As propagandas do consumo de álcool, muitas vezes destinam-se ao público 

infantil, abusando da imagem de desenhos animados, de bichinhos (tartarugas, sirizinhos), 

criando uma legião de futuros consumidores. As crianças  e os adolescentes são 

extremamente vulneráveis às excelentes campanhas publicitárias.  

Não que as campanhas publicitárias, por si só, possam ser responsalibilizadas 

pelo uso de drogas, mas quando associadas a outros fatores, tem sim parte nessa 

responsabilidade. 

Nesse sentido, temos que registrar também o estudo (Chudler, 2003) feito por 

pesquisadores da Universidade de Harvard (EUA) que assistiram a 81 fitas de vídeos com 

desenhos infantis exibidos nos cinemas entre 1937 e 2000. Concluíram que dos 81 filmes, 

38 enfatizavam o  uso de álcool e 31 do uso de fumo. Tais desenhos não mostravam as 

conseqüências negativas do uso dos mesmos. Entre os filmes analisados e que 

apresentavam uso de álcool estavam:  A Bela Adormecida (174 segundos), Dumbo (133 

                                                 
14 O uso crônico de álcool pode provocar elevação de pressão arterial, úlceras, problemas cardíacos, cirrose 

hepática, tumores de laringe e esôfago. 
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segundos) Fantasia  (128 segundos). Entre os  que apresentavam uso do fumo estavam: Os 

três cavaleiros (629 segundos), O pequeno Nemo (416 segundos), 101 Dálmatas (387 

segundos) e Alice no País das Maravilhas (323 segundos). 

Temos também circulando na mídia alguns filmes que tratam tal questão: Diário 

de um adolescente (adolescente, usuário de heroína, expulso do colégio); Réquiem para um 

sonho (história de dois jovens, um que é usuário de drogas e outra que toma pílulas para 

emagrecer); A Rosa (história de uma estrela do Rock); Traffic (um juiz que descobre que 

sua filha é usuária de heroína, um guarda que não quer se envolver com drogas e um rico 

traficante); 28 dias (escritora alcoólatra sofre acidente e vai para um centro de reabilitação);  

O homem do braço de ouro (um homem que luta, desesperadamente para livrar-se das 

drogas); Os bons companheiros (três mafiosos que se envolvem com traficantes); Nasce 

uma estrela (cantora que se apaixona por ator alcoólatra); Doping (jovem jogador de 

basquete que se envolve com o submundo da droga; Operação França (investigador da 

polícia de narcóticos de Nova York sai no encalço de um traficante); A marca da maldade 

(investigador de narcóticos mexicano tem problemas com a polícia do lado americano); 

Kids (cenas do cotidiano de adolescentes pobres das grandes cidades envolvidos com sexo 

e drogas); A praia (ilha ocupada por traficantes e uma pequena comunidade hippie); 

Cristiane F (baseado na autobiografia de uma adolescente alemã que conta seu 

envolvimento com drogas e sua recuperação); Bicho de Sete Cabeças (filme que retrata 

como um usuário de drogas, nos anos 70, é tratado após ser internado pelo pai num 

manicômio). Apesar de anunciarem sua contribuição para conscientizar as pessoas sobre os 

perigos do uso de drogas, em geral, acabam reforçando os consensos já apontados. 

Outro espaço que a mídia tem reservado para as questões da droga é o espaço da 

música. Grupos musicais e cantores tem se vinculado ao movimento pela legalização das 

drogas. É o caso do conjunto Planet Hemp15 . 

Quanto mais instrumentos e quanto mais repetições, maior a eficácia no 

processo de naturalização das representações coletivas que se consolidam como consensos. 

 

                                                 
15 Hemp é a palavra em inglês usada para cânhamo, uma fibra usada para fazer cordas, que é tirada da mesma 

planta que fornece as sementes para a maconha e a sigla HEMP significa Help End Marijuana Prohibition 

(Ajude a acabar com a proibição da maconha). 
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MÍDIA E OS CONSENSOS SOBRE O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SEM TERRA 

 

Vários trabalhos foram escritos no sentido de explicitar as relações entre a mídia 

e as representações que as pessoas constroem sobre o MST. Quando questionadas, quase 

todas são capazes de emitir opinião sobre o Movimento, mas a maioria nunca teve sequer 

contato direto com o mesmo. Essas representações, que já se tornaram consensos, em geral, 

estão ligadas a idéias que classificam os integrantes do Movimento como baderneiros, 

violentos, invasores e em contrapartida apresentam os latifundiários como vítimas, que 

cometem violências, mas só quando obrigados a defender sua propriedade e o governo 

como o mediador desses conflitos e que sempre tem boa vontade para resolvê-los ou 

quando se trata do governo Lula, um governo que não atende aos oprimidos como 

prometeu em campanha. 

Um desses trabalhos é a tese de doutorado da professora Lucília Maria de Sousa 

Romão intitulada “O discurso do conflito materializado no MST: a ferida aberta da nação”, 

na qual a autora demonstra que “o mesmo funcionamento discursivo vem ocorrendo de 

maneira similar nos últimos 500 anos  (ELITE, 2004, P. 1)”. 

Segundo Mendonça (2004), o MST passou a ser destaque na mídia, 

principalmente, em 1997, quando da realização da grande Marcha à Brasília. Na época, 

segundo ela, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Interscience, 83% da 

população apoiava a Reforma Agrária; 85% da população apoiava desde que fosse por vias 

pacíficas. Diante disso, a partir, especialmente, de 1998, a mídia passou a investir na 

construção de uma imagem negativa do MST, enfatizando sempre que o mesmo não 

pretendia a Reforma Agrária pelas vias pacíficas, mas pela violência e pela tomada do 

poder. “Por trás da mídia há todo o modelo econômico, que pressiona e tenta desmoralizar 

o Movimento sem terra” (Valente, 2004, p. 1). Segundo a professora Lucília (anteriormente 

citada) a intenção é “criminalizar e satanizar o Movimento”.  

Percebemos que algo está errado ou manipulado a favor de alguém, quando 

analisamos alguns dados que gritam por si só, aos ouvidos de quem quer e pode ouvir: hoje, 

26 mil latifundiários possuem áreas superiores a 2 mil hectares enquanto que 4,5 milhões 
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de famílias sem terra vivem no campo e passam fome (Revelações, 2004) ou “as 20 

maiores propriedades do Brasil têm área maior que o estado de São Paulo (MST, 2003). 

A mídia nos confunde, quando, às vezes, parece reconhecer a luta justa pela 

terra, mas isso é feito em fragmentos tão insignificantes que o que fica registrado é 

justamente o contrário. 

Um dos consensos que resultam das articulações da mídia, apesar dos dados 

anteriormente citados, é aquele que apresenta os integrantes do MST  como sujeitos que 

querem tudo de graça, sem trabalhar. Vejamos alguns fragmentos de reportagens  que 

explicitam isso: 

 

Seis integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram presos 

na madrugada de ontem, em Laranjeiras do Sul. Eles são acusados de roubar cerca 

de 650 sacas de soja da Fazenda Araupel, em Quedas do Iguaçu . (Jornal O Paraná, 

10/08/2003, p. 15) 

Outros 24,25 disseram que a intenção dos sem-terra, concentrados hoje, em cerca 

de 1,2 mil acampamentos espalhados em todo o Brasil, é ganhar cestas básicas sem 

trabalhar. (Jornal O Paraná, 10/08/2003, p. 13) 

Sem-terra saqueiam armazem da Conab em MT ( Jornal o Estado de São Paulo, 

17/08/2003, p. A11) 

 

Desconsidera-se o grande índice de desemprego que assola o país e que as 

políticas compensatórias só demonstram a crescente exclusão. Se alguém depende de cestas 

básicas é porque a distribuição de renda, num país rico como o Brasil, está cada vez mais 

concentrada. O mito da empregabilidade tem mascarado a exclusão crescente dos 

trabalhadores do processo produtivo. O MST tem servido, inclusive, à classe dominante, 

quando acolhe os excluídos que estariam, provavelmente, morando na periferia das cidades 

e mendigando por suas ruas. 

Em outras reportagens, os integrantes do Movimento são apresentados como 

violentos: 

PF investiga risco de guerrilha entre acampados (Jornal O Estado de São Paulo, 

10/08/2003, p. A10) 
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Fazer o despejo forçado pode causar derramamento de sangue, afirmou o 

coordenador do MST16 ( Jornal  Estado de São Paulo, 11/08/2003, p. A6) 

(...) o grupo vem ganhando novamente as manchetes, nas últimas semanas, pelas 

ações de confronto com a autoridade e as instituições e pela violência de seus 

métodos (Jornal Gazeta do Povo, 26/6/2003, p. 12) 

 

É no mínimo intrigante que os fragmentos levem o autor a essa conclusão, uma 

vez que, de 1985 a 1999, por exemplo, foram assassinadas 1169 pessoas no campo, quase a 

totalidade pertencente ao Movimento. Apenas 58 pessoas foram julgadas; destas, 11 foram 

condenadas e apenas 3 continuam presas (Morissawa, 2001, P. 64). Se a violência maior 

fosse do Movimento, que vai para o confronto com seus instrumentos de trabalho, por que 

então tantos são mortos? Não estariam impunes justamente os poderosos que ordenam tal 

matança e investem em violência? A mídia apresenta com muita naturalidade, os jagunços 

das fazendas portando armas “pesadas” de fogo. 

Nossa memória histórica subversiva foi neutralizada, quando relativizamos ou 

fingimos não saber, por exemplo, sobre o assassinato de tantos líderes da luta pela terra, 

como Chico Mendes, Dorcelina Folador e outros, ou sobre o Massacre de Corumbiara e do 

Eldorado dos Carajás (ambos em 1995), ou ainda quando o Movimento pediu providências 

às autoridades porque  seus líderes foram nominalmente ameaçados de morte e nada foi 

feito para evitar, permitindo-se que os crimes acontecessem e ficassem impunes.  

Interessante também observar que, quando falam dos mortos e feridos do MST, 

ocultam os sujeitos que praticaram tais ações. Observemos: 

 

Morre sem terra ferido durante confronto (Jornal O Paraná, 05/09/2003, p. 11) 

Cinco manifestantes ficaram feridos (Jornal O Paraná, 05/09/2003, p. 8) 

 

As reportagens deveriam explicitar, se não estivessem comprometidas com a 

classe latifundiária, que “É assassinado sem terra no confronto” e “Cinco manifestantes 

foram feridos”, o que mudaria o foco dos fatos. 

Outro consenso construído pela mídia é que o Movimente invade terras: 

 

                                                 
16 Refere-se a Wesley Mauch, coordenador regional do MST na região de Pirapozinho/SP. 
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Encontro amigável não impede invasões. (Jornal Gazeta do Paraná, 03/07/2003, p. 

3) 

(...) e desocupou ontem fazendas do Noroeste do Estado, invadidas por sem-terra. 

(Jornal Gazeta do Paraná, 8/8/2003) 

A fazenda foi invadida no dia 12/07 pelo MST (Jornal  O Paraná, 10/08/2003, p. 

15) 

Sem-terra invadem fazenda no interior de Pernambuco (Jornal O Estado de São 

Paulo, 11/08/2003, p. A6) 

 

Raramente, as reportagens utilizam o verbo ocupar. Ocupar e invadir tem 

sentido diferente. A mídia não explicita que as ocupações só são feitas em terra grilada, 

em latifúndio por exploração, fazenda improdutiva ou área devoluta (Morissawa, 

2001, p. 132). 

Segundo os juristas  Fábio Comparato, Luiz Edson Facchin e Régis de Oliveira, 

existem profundas diferenças entre invadir e ocupar. Invadir significa um ato de força para 

tomar alguma coisa de alguém em proveito particular. Ocupar significa, simplesmente, 

preencher um espaço vazio – no caso em questão, terras que não cumprem sua função 

social. (Idem, p. 132) 

Por acaso podemos citar exemplos de ocupações do MST em pequenas e 

produtivas propriedades? Mais fácil seria contar histórias de famílias latifundiárias e 

companhias que enriqueceram à custa do derramamento de sangue de famílias inteiras17. 

As imagens apresentadas nas reportagens sobre o MST, em geral, não 

explicitam as condições subumanas a que estão submetidos os trabalhadores, nos 

acampamentos. De certa forma, hoje, o Movimento acolhe os excluídos mas não tem 

estrutura para garantir uma vida digna a todos. De 41 reportagens coletadas, apenas 6 

mostram imagens de acampamentos mas amplas e que não oferecem elementos para que as 

pessoas possam entender a real situação. As outras 35 reportagens  não apresentam imagens 

ou apresentam com autoridades afirmando que vão resolver a situação. Para resolver parte 

dos problemas, o Movimento organiza cooperativas nos acampamentos e busca ajuda 

externa, que raramente recebe. 

                                                 
17 Ver Heller & Duarte, 2000. 
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Também podemos perceber na mídia um esforço de desmoralizar e satanizar o 

Movimento quando são articuladas notícias que mostram que a Igreja, ainda considerada 

“instituição divina” por alguns, também se coloca, na pessoa de algumas autoridades 

importantes que a representam, contrária ao Movimento. Constrói-se o consenso de que se 

até quem “representa Deus” é contra o Movimento, então o Movimento está ligado ao 

diabo. A parte da Igreja que apóia o Movimento é igualmente desmoralizada pela mídia. 

Observem estes fragmentos: 

 

CPT e MST perdem prestígio entre os bispos 

A CPT (Comissão Pastoral da Terra) patrocinou nos últimos dias algumas das 

ações mais ousadas dos movimentos de sem terra, especialmente, nos estados do 

Nordeste. Em Alagoas, foram seus agentes pastorais que estimularam na semana 

passada as operações de bloqueio e saque de caminhões com alimentos para 

protestar contra o atraso de envio de cestas básicas para os acampamentos (....) 

Pelo contrário, embora o episcopado brasileiro mostre simpatia pela Reforma 

Agrária, tende a crescer o número de bispos que desaprovam as ações do MST e 

até da CPT. (Jornal Estado de São Paulo, 10/08/2003, p. A11) 
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A matéria também dá ênfase à “Cartilha fundiária”, organizada pela ala 

aburguesada da Igreja na qual se repudia os métodos do MST: “Ninguém pensaria em 

invadir fábricas para forçar empregos nem invadir lojas ou supermercados para conquistar 

vagas e, muito menos, invadir gabinetes de médicos, dentistas ou advogados para ocupar 

seus lugares”. É, talvez esteja na hora de a Igreja abrir seus cofres, distribuir o luxo de suas 

mansões e socializar suas imensas áreas de terra para contribuir para a construção de uma 

sociedade igualitária. 

Outro consenso é que as autoridades sempre estão buscando soluções para os 

conflitos e que, em geral, quem solicita essas ações são os latifundiários, “donos de direito” 

da terra, que também estão dispostos a resolver o problema pelo diálogo. 

Observemos estes fragmentos: 

 

Lula pede atenção especial com o MST (Jornal Gazeta do Paraná, 24/06/2003, p.7) 

Procurador-geral do Estado recebeu ontem o advogado e gerente de Recursos 

Humanos da fazenda Araupel (Jornal Gazeta do Paraná, 10/07/2003) 

Ministro da Justiça descarta risco de luta armada no campo (Jornal O Estado de 

São Paulo, 11/08/2003, p. A6) 

Incra vistoria 90 áreas para desapropriação (Jornal Gazeta do Povo, 14/08/2003, 

p.5) 

Governo investirá verba recorde para novos assentamentos em 2004 (Jornal Gazeta 

do Povo, 18/08/2003, p. 11) 

Falta verba para cumprir meta de assentamentos (Jornal O Estado de São Paulo, 

15/01/2004, p. A10) 

 

As reportagens mostram que há intenção de resolver, mas que há limitações 

financeiras. Sendo assim, constrói-se o consenso de que o intransigente é o Movimento. 

Segundo o Atlas Fundiário Brasileiro, publicado pelo Incra, durante o governo FHC, 62,4% 

das terras foram classificadas como não produtivas (Jornal Brasil de Fato, 1 a 13 de agosto 

de 2003, p.14). O que impede então a Reforma Agrária? Ela realmente não é possível? Os 

próprios números nos dão a resposta. Sim, ela é tão possível quanto necessária. 

Detivemo-nos mais na análise de reportagens veiculadas na imprensa escrita, 

porém, não percebemos direção diferente desta, na mídia em geral. 
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Até na música, a sutilidade para construir os consensos apontados está presente. 

Exemplo disto, nos últimos meses, é a ênfase que ganhou a música de Rita Lee. Para 

divulgá-la, curiosamente, escolheu-se a repetição do verso “Amor é latifúndio, sexo é 

invasão”. 

A mídia tem sido um espaço de contradição, pois ao mesmo tempo que dá voz 

ao Movimento, que hoje está mais organizado, mais numeroso e mais descentralizado, 

imprime-lhe um caráter de criminoso e baderneiro. 

 

 

Conclusão 

 

A mídia tem se organizado de forma a tornar seu conteúdo didático, atrativo, 

“educativo” e tem conseguido construir uma materialidade discursiva tão envolvente que o 

seu conteúdo torna-se ensinável e capaz de produzir valores que seduzem o sujeito, ao 

ponto deste adotá-los como verdades que orientam sua ação. 

Diante da impossibilidade de se democratizar a mídia de imediato e de tantas 

artimanhas da mesma para construir consensos que, em geral, satisfazem interesses da 

classe hegemônica, concluímos que a única forma de combater este poder é articulando 

ações para construir o quinto poder: o cidadão alfabetizado em mídia, capaz de discernir a 

ideologia implícita em cada propaganda, em cada campanha. Capaz de posicionar-se 

criticamente. Portanto, faz-se urgente problematizar a autoridade textual presente e em 

funcionamento na mídia. Tal autoridade refere-se ao poder que a mesma “utiliza para 

legitimar tanto o valor de uma imagem ou texto particular quanto à gama de interpretações 

que são arrigimentadas para compreendê-los” (Giroux & Mclaren, 2001, p. 146). 

A mídia deve ser analisada, então, a partir tanto do seu conteúdo explícito como 

oculto. Nas temáticas discutidas no artigo, fica clara, principalmente, a estratégia de 

ocultação que contribui para a distorção do conteúdo essencial dos fatos. Tal distorção leva 

à culpabilização da vítima, à idealização de modelos estéticos, à satanização dos 

movimentos sociais, à naturalização da exclusão social em relação a gênero, etnia, classe 

social, faixa etária e profissão. 
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Percebe-se o engendramento de um processo crescente de alienação dos 

sujeitos/objeto. A modernização e ampliação da capacidade da mídia na socialização das 

informações não representa um processo de democratização da mesma. Apesar disso 

podemos notar um processo de ocupação dos meios de comunicação, mas ainda muito 

limitado, por parte dos que se contrapõem ao processo de manutenção do status quo. 

Alguns meios de comunicação, porém poucos18, têm sido a voz das classes dominadas e 

têm feito um esforço enorme no sentido de desconstruir consensos. 

Devemos, então, considerar a mídia como espaço de contradição, ou seja, ao 

mesmo tempo que serve aos interesses de uma determinada classe que se impõe às demais, 

também pode ser utilizada como instrumento para a construção de uma pedagogia crítica. 

Assim sendo, tornar-se-á instrumento capaz de potencializar lutas de contra-posição ao 

poder instituído, que expressem o desejo de uma sociedade pautada nos princípios da 

dignidade humana. 
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