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Resumo 

 

O presente artigo visa, por meio da análise do caso de injúria racial ocorrido na cidade de 

Muriaé em 2014, a investigar uma nova tendência: a das mídias sociais pautarem os meios 

de comunicação tradicionais. Interessa analisar se com essa nova conformação (inserção 

de outros atores, conversações em curso, produção de elementos que podem ser 

noticiados) a Hipótese do Agendamento segue conseguindo dar explicações sobre sua 

influência, moldando as práticas jornalísticas, com a opinião pública passando a se 

processar em torno da agenda traçada por esses novos agentes.   
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1. Introdução 

  

O presente artigo se insere no contexto de um jornalismo que passou a ficar atento 

aos elementos noticiosos de outros ambientes de circulação de informações, como as 

redes sociais. As informações ali contidas puderam pautar veículos comunicacionais, 

levando o site Guia Muriaé a noticiar, em primeira mão, o caso de uma jovem negra de 

20 anos, da cidade de Muriaé, zona da mata mineira, que foi vítima de injúria racial no 

Facebook. O fato, ocorrido em agosto de 2014, ganhou repercussão regional, nacional e 

até mesmo, internacional.         

 Alguns portais fizeram um especial sobre o caso e os blogs contribuíram para dar 

eco ao material veiculado na mídia tradicional, demonstrando o interesse dos veículos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 8 – Jornalismo do 40º  Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado na 

cidade de Curitiba/Paraná, entre os dias 4 e 9 de setembro de 2017.  
2 Mestranda do Curso de Comunicação e Sociedade da Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em 

Comunicação Empresarial pela UFJF, jornalista graduada na Universidade Salgado de Oliveira. Email: 

danitristao@ig.com.br. 
3 Mestrando do Curso de Comunicação e Sociedade da Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista 

em Jornalismo Multiplataforma pela UFJF, graduado em jornalismo pela Faculdade Ubaense Ozanam 

Coelho. Email: jornalistamarcoalmeida@gmail.com 
4 Professor Doutor pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Email:luizoli@ufsj.edu.br. 
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tradicionais ou não, em acompanhar os fatos e do público, em obter tais informações, 

ficando o caso em evidência por mais de dois meses. A denúncia ocorria em meio à 

repercussão de uma série de ataques racistas a jogadores de grandes clubes brasileiros, o 

que pode ajudar a entender tal importância, justificando a inserção de casos parecidos na 

mídia.            

 O fato em si, sua natureza (criminal), o meio em que ocorreu (dispositivo da 

internet, relativamente novo, em evidência no momento), coincidem com o interesse das 

atividades de produção jornalísticas, de quebra de uma normalidade, tornando o fato 

possível de ser noticiado.          

 O presente trabalho teve como sustentação um clipping do que foi divulgado na 

internet, durante o tempo em que o fato ficou em evidência, até cerca de um ano e meio 

depois, quando ainda era possível perceber referências ao mesmo, em citações sobre o 

assunto. Foram feitas buscas em sites, portais, blogs, nos mais diversos âmbitos e veículos 

de comunicação, analisando os conteúdos disponibilizados em matérias publicadas, 

entrevistas concedidas, vídeos postados, discussões em fóruns, artigos, tendo como 

palavras-chaves os termos “injúria racial”, “Muriaé” e “racismo”.  

Com essa nova conformação, ou seja, a inserção de outros atores no campo da 

comunicação e de conversações em curso, produzindo elementos que podem ser 

noticiados, pretende-se investigar se a Hipótese do Agendamento segue conseguindo dar 

explicações sobre sua influência, através de uma nova tendência, a dos veículos de 

comunicação se pautarem pelas mídias sociais.       

 Na tentativa de comprovar nossa hipótese, passaremos aos estudo do histórico e 

desenvolvimento dessa teoria.  

 

2. Teoria do Agendamento 

 

 As ideias básicas da Hipótese do Agendamento podem ser atribuídas a Walter 

Lippmann5, que em 1922, já propunha a tese de que nós vivíamos em um pseudo-

ambiente composto pelas "imagens em nossas cabeças", o modo pelo qual tínhamos 

conhecimento do que se passava à nossa volta. Segundo ele, a percepção se baseava nas 

imagens que construíamos ou por meio dos signos6 que nos eram transmitidos.  Os meios 

                                                 
5 Proeminente jornalista estadunidense, autor do livro Public Opinion de 1922.  
6 Representação de algo a que atribuímos significado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann
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de comunicação então selecionariam e organizariam os símbolos7, modelando as imagens 

que tínhamos desse mundo exterior e apresentava-nos uma lista de temas sobre os quais 

era necessário ter uma opinião a respeito e ajudando a configurar nossos pontos de vista. 

Lippmann lançou as ideias, mas foi Bernard Cohen8, em 1963, quem criou o conceito, ao 

formular a premissa básica de que “a imprensa é espantosamente exitosa em dizer aos 

leitores sobre o que pensar”.        

 Só é possível compreender esse poder em um processo de mutação social de uma 

vida conectada em rede. Thompson (2011) usa o termo “poder simbólico” para se referir 

a esta capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as ações dos 

outros e produzir eventos por meio da produção e de transmissão de formas simbólicas. 

Para ele, a compreensão é influenciada por esse composto informacional midiático, 

promovendo rearticulações nos modos de interpretar as informações.  

 

“...é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é 

mais completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico 

é, com efeito, esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou 

mesmo que o exercem. (BOURDIEU, 1989, p. 7-8)   

      
 

Maxwell McCombs e Donald Shaw9 fizeram um levantamento durante a 

campanha presidencial do democrata Hubert Humpherey10 e o republicano Richard 

Nixon11, analisando a descrição de temas de determinados veículos e a descrição da 

agenda pública, a partir de um questionário realizado com cem eleitores indecisos, no 

período de 24 dias do ano de 1968. Eles encontraram cinco temas predominantes na 

cobertura midiática que tinham correspondência quase perfeita com os assuntos 

considerados mais importantes pela sociedade. A pesquisa, realizada no condado de 

Chapel Hill, nos Estados Unidos, estabeleceu um novo modelo de efeitos da mídia, pois 

até então o paradigma vigente era o de “efeitos limitados”12.     

 As limitações eram evidentes e exigiam um aperfeiçoamento dos instrumentos 

metodológicos. Foi então que, em 1972, MacCombs e Shaw publicaram seu mais célebre 

                                                 
7 São convenções, como os logotipos de marcas, símbolos da matemática, entre outros.  
8 Cientista e historiador norte-americano. 
9 Dois jovens professores da Faculdade de Comunicação da Universidade da Carolina do Norte.  
10 Foi vice-presidente dos Estados Unidos de 1965 a 1969. 
11 Foi senador e presidente dos EUA de 1969 a 1974. 
12 Também conhecida como Teoria Empírica de Campo fundamenta-se em aspectos sociológicos e deduz que a mídia 

tem influência limitada por ser apenas um instrumento de persuasão, em meio a tantos outros como igreja, política, 

escola, etc, passando por diversos filtros, antes de ser absorvida pelo indivíduo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maxwell_McCombs
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Shaw&action=edit&redlink=1
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estudo, o artigo The Agenda-Setting Function of Mass Media. A duração da análise foi 

ampliada para cinco meses, bem como a amostra para 227 eleitores. A pesquisa levou a 

concluírem que sete temas listados pelo público como mais relevantes eram influenciados 

pelo padrão de cobertura noticiosa do jornal local. 

Dessa forma, a Hipótese do Agendamento se preocupa com a agenda dos meios 

de notícia e a da sociedade e como elas são colocadas em termos de ideias e opiniões que 

tentam persuadir o público. Cabe perceber a correspondência entre a intensidade de 

cobertura, na internet, do fato em análise, seja ele o caso de injúria racial ocorrido na 

cidade de Muriaé, e sua relevância para o público. Verificaremos também se e de que 

forma a função dos mass media influenciaram na configuração da agenda pública, 

pautando as conversas das pessoas, agendando os assuntos em voga na sociedade, após 

seu compartilhamento na rede social Facebook.      

 O que o público sabe e com o que se importa, é, em grande parte, um produto 

do gatekeeers13 (porteiros) da informação, escolhendo o que noticiar e o que ignorar, mas 

segundo Traquina (2012), trata-se de uma teoria que privilegia apenas uma abordagem, 

das normas profissionais, minimizando outras dimensões.   

 

Neste duplo recorte, a indústria da informação não apenas nos diz que 

devemos considerar como o mundo real (embora seja apenas atualidade 

midiática), mas como e com que prioridade ou urgência o devemos 

considerar. “Considerar”, neste sentido, é apenas um nome geral para 

indicar comportamentos e atitudes fundamentais como pensar dizer, 

discutir, conversar, usar como parâmetro para orientação das próprias 

decisões etc. (GOMES, 2004, p. 325) 

 

Não nos importa aqui somente constatar esse agendamento, mas também perceber 

como ele se procede. Devemos assim considerar o framing ou enquadramento, que é a 

apresentação de conteúdo de forma a orientar sua interpretação, determinando não 

somente o que as pessoas pensam, mas também o que pensam sobre determinado coisa 

ou assunto. Neste sentido, o enquadramento seria uma atualização, uma forma mais 

desenvolvida do agendamento.         

 Um dos debates que envolve o tema diz respeito à causalidade, ou seja, é a agenda 

midiática que pauta a agenda da sociedade, ou o contrário? Russell Neuman14, ao rastrear 

os ciclos de atenção de temas em sítios de notícias de veículos tradicionais de 

comunicação e redes sociais, percebeu que há uma multiplicidade de interação no 

                                                 
13 Pessoas responsáveis pela definição do que é ou não notícia, de acordo com critérios editoriais.  
14 Especialista em novas mídias e educação digital. 
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processo de influência de assuntos agendados, o que nos remete ao conceito de 

interagendamento, em que uma mídia tem a capacidade de influenciar os temas que outra 

mídia abordará. “Os trending topics15 do Twitter, por exemplo, podem ser influenciados 

pela mídia em geral.” (SILVA, SILVA, VASCONCELOS, FERNANDES, 

FIGUEIREDO JÚNIOR, 2011) É como que um agendamento em cadeia. Todos querem 

dar o furo, demonstrando suas motivações em diversas vertentes.   

 Outros agentes também podem definir a relevância de uma notícia, fazendo com 

que ela seja de conhecimento geral. Na análise de uma eleição na Dinamarca na década 

de 70, Karen Siune e Ole Borre perceberam, por exemplo, que a exploração de temas 

políticos dependia das interações entre votantes, líderes partidários e meios de 

comunicação de massa. De acordo com a pesquisa, as demandas podem surgir não 

somente através da dependência direta destes últimos, passando a considerar também a 

influência do público no agendamento, ou seja, manifestações de agendamento reverso 

ou contra agendamento.         

 

Trata-se do modelo inverso da agenda-setting, no qual o público 

consegue influenciar a agenda midiática através de sua própria agenda, 

por meio de mecanismos próprios, como as ações de movimentos sociais. 

(BARRETA; CERVI, 2012, p.2)     

     
  

 Passaremos ao estudo de caso, abordando a questão do agendamento em uma nova 

perspectiva. Como se poderá observar mais adiante, as mídias sociais, através de seus 

atores, seriam as responsáveis por esse efeito de intensidade de cobertura, relevância e 

influência nessa forma de manifestação reversa.   

 

 

3. Estudo de caso 

 

3.1 Metodologia 

 

Fazendo-se uma busca pela internet, utilizando-se como palavras-chaves os 

termos “injúria racial”16, “Muriaé” e “racismo” (já que inicialmente os sites assim o 

                                                 
15 Na narrativa noticiosa baseada em hashtag15, os assuntos mais comentados são listados nos Trending Topics15, 

atuando como uma espécie de termômetro da opinião pública, uma ferramenta que pode ser utilizada para análise da 

agenda setting. 
16 Injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, enquanto o racismo implica em conduta discriminatória contra 

um determinado grupo ou coletividade.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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designava), podemos encontrar milhares de resultados. Numa melhor filtragem, percebe-

se que a maioria trata do caso em si, sendo que os outros resultados não possuem relação 

com o conteúdo analisado. Cabe esclarecer que a análise foi realizada de forma manual, 

verificando muitas das matérias publicadas, entrevistas concedidas, vídeos postados, 

discussões em fóruns. Todo o conteúdo foi disponibilizado em artigos, vídeos, sites, blogs 

e portais dos mais diversos veículos de comunicação e nos mais diversos âmbitos, sejam 

eles religiosos, políticos, esportivos, sobre tecnologias, além é claro, de exaltação de raça 

ou etnia.           

 Optou-se por fazer o clipping através de matérias veiculadas na internet, 

destacando-se o fato de que muitos dos veículos tradicionais possuem páginas na rede 

mundial de computadores. Foram analisadas as matérias publicadas desde o primeiro site 

a noticiar o crime, constatando-se a descrição dos fatos, desenvolvimento das 

investigações, desde o comparecimento da vítima à delegacia para prestar declarações e 

representar em desfavor dos autores, instauração do inquérito policial, pedido de auxílio 

à outras instituições como o Facebook, a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal, 

até a remessa para a justiça. Algumas notícias destacavam ainda questões pessoais do 

casal, como tempo de namoro, como era o relacionamento e o fato de o mesmo não ter 

sido abalado por tais circunstâncias.        

  

3.2 Conceito de injúria racial e histórico sobre a regulamentação 

 

A origem do termo raça vem do latim ratio. Significa categoria, sorte ou espécie 

e defende a existência de características que podem diferenciar os homens por meio da 

detecção dessas. Da divisão dos seres humanos em raças, superiores ou inferiores, 

resultante de um processo político-social, origina-se essa prática que gera discriminação 

e preconceito segregacionista comum há milhares de anos. Pode significar uma aversão, 

sentimento de ódio.         

 Na Antiguidade (4.000 a.C até 476 d. C) povos, muitas vezes de mesma matriz, 

guerreavam entre si, por diversas questões, aproximando o racismo do que chamamos 

de xenofobia17, demonstrando o caráter universal do racismo, já que os humanos estão 

sempre defendendo seu espaço contra a invasão de outras pessoas, conforme nos mostra 

a própria História. Já na Idade Média, o sentimento de superioridade tinha origem 

                                                 
17 Desconfiança ou antipatia por pessoas estranhas ao meio, pelo que vem de fora do país.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
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religiosa. A igreja católica, além de grande proprietária de terras, também monopolizava 

o conhecimento. Para Aguiar, pessoas contrárias aos dogmas foram combatidas com 

extrema violência pela instituição, principalmente após a organização do Tribunal do 

Santo Ofício18, que tinha por objetivo inquirir heresias.     

 De acordo com Sousa, a partir do século XVII essa palavra deixou de ser um 

simples exercício de classificação e identificação. Começaram a surgir ideologias que 

alegavam existir na Europa uma raça pura, superior às demais, a qual tentava se impor 

como única e verdadeira. Segundo essas teorias, ela era destinada por Deus e pela história 

a comandar o mundo e dominar as outras raças, justificando aí também sua hegemonia 

política, histórica e econômica.        

 Um século depois, as distinções raciais se limitavam à cor da pele. No século XIX, 

teorias raciais serviam para justificar a escravidão, a exclusão dos negros e a 

discriminação racial. Esse uso tem um sentido social e político para a história da 

população negra no Brasil. “A característica distintiva do racismo brasileiro é que ele não 

incide sobre a origem racial das pessoas, mas sobre a cor de sua pele.” (RIBEIRO, 2006, 

p.206) 

No século XX, o cientista italiano Cesare Lombroso fundou a teoria, através da 

qual julgava ser possível deduzir o comportamento do indivíduo por meio da observância 

de suas características físicas. Outras teorias defendiam o aprimoramento moral pela 

manutenção de uma raça pura. Para alguns estudiosos do século passado, o atraso do 

Brasil decorria da mistura de raças, sendo mais confortável atribuir a sorte de uma 

sociedade a inferioridades raciais. Na Alemanha, o conceito foi assimilado pelo líder 

nazista Adolf Hitler e serviu de base para a política de extermínio de judeus e povos “não-

arianos”19.         

 Segundo Sousa, as ciências biológicas comprovaram que o racismo não tem 

nenhuma sustentação científica verificável. Cientistas provaram que as raças não existem 

enquanto método classificatório. “Apesar de muitos dizerem que o racismo, a 

discriminação, o preconceito acabaram, é notável que ainda as pessoas julgam o outro 

pela cor, religião, etc...” (SILVA, 2015), deformando o sentido científico do conceito de 

raça, utilizando-o para caracterizar diferenças linguísticas, culturais, etc. Daí a 

                                                 
18 Instituída pela igreja católica para julgar pessoas suspeitas de bruxaria.  
19 Conceito surgido no século XIX, proposto pelo diplomata e escritor francês conde de Gobineau, que diz que a raça 

ariana seria a linhagem mais pura dos seres humanos, constituída de indivíduos altos, fortes, claros e inteligentes. Na 

verdade, os arianos não seriam nem uma raça, e sim um grupo linguístico, mais conhecido como indo-europeu. 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/7-bizarrices-da-alemanha
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necessidade de criminalização desse ato.       

 A injúria racial está tipificada no artigo 140, § 3º do Código Penal Brasileiro e 

consiste, segundo ele, em ofender a honra de alguém, ou seja, resume-se no ato, sendo a 

ação penal condicionada à representação do ofendido. Comete o crime, o agente que 

utiliza palavras depreciativas referentes à raça, cor, religião ou origem da vítima. Já o 

crime de racismo tem a ver com a ideologia, previsto na Lei 7.716/89, implica em conduta 

discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade. Considerado mais grave 

do que a injúria racial, é imprescritível, inafiançável e procede mediante ação penal 

pública incondicionada, ou seja, independe de representação do ofendido. Como se pode 

notar, tais crimes foram formalmente descritos muito recentemente, nos anos de 1988 e 

1989.            

 O tema ganhou destaque inicialmente através de sua circulação nos grandes 

veículos de comunicação, mas o assunto encontrou visibilidade mesmo recentemente, 

com o uso crescente de redes sociais como o Twitter e Facebook. Hoje ele é reproduzido 

e compartilhado para a audiência da globosfera, atingindo índices cada vez maiores, 

servindo de pauta para o agendamento social.      

 O primeiro caso de repercussão que encontramos como registro na rede mundial 

de computadores data de 2005. Noticiado nos jornais da época, trata do caso do atacante 

são-paulino Grafitte, que foi tachado de “seu negro de merda”, pelo jogador argentino 

Desábato. Segundo registros, aquele foi transformado involuntariamente em um símbolo 

da luta contra o racismo. 20         

 Casos como o do goleiro Aranha, que atuava no Santos, da atriz da Rede Globo, 

Taís Araújo e da apresentadora e comentarista do Jornal Nacional, Maria Júlia Coutinho, 

são considerados emblemáticos por envolverem pessoas famosas. Apesar disso, pessoas 

comuns também tiveram seus dilemas abordados pelos veículos de comunicação, como 

o casal de jovens estudantes de Muriaé.      

 

3.3 O Caso de Muriaé 

 

De acordo com Barbosa (2014), o principal episódio para se pensar as redes 

sociais digitais como agenciadores do jornalismo no Brasil faz menção a uma série de 

manifestações ocorridas em 2013, organizadas principalmente por jovens, que se 

                                                 
20 https://luizftf.jusbrasil.com.br/artigos/249344415/racismo-no-futebol 
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mobilizaram na rede social Facebook, para reivindicar não só valores justos ao transporte 

público, como também serviços básicos, reforma política, entre outras causas. As 

primeiras movimentações foram oriundas do estado de São Paulo e tiveram início no mês 

de junho. As informações puderam circular em sentido contrário ao da grande mídia, algo 

que até então só tínhamos visto no recente episódio conhecido como “Primavera 

Árabe”21.           

 Como era de se esperar, o jornalismo dos mass media passou a ficar atento aos 

elementos noticiosos desses ambientes de circulação de informação, que eram capazes de 

gerar mobilizações. Com a participação dos internautas nas disputas sobre os sentidos das 

informações, as redes sociais também passaram a influenciar as práticas jornalísticas. Foi 

o que levou o site Guia Muriaé22 a noticiar, em 24 de agosto de 2014, o caso de uma 

jovem negra de 20 anos, da cidade de Muriaé, na zona da mata mineira, que foi vítima de 

injúria racial23, através da rede social Facebook. Cerca de uma semana após postar uma 

foto com o namorado branco em seu perfil, teve a relação associada a questões raciais em 

comentários feitos por pessoas que não conhecia, com perfis falsos ou não, e que nem 

morava na mesma cidade que ela. 

A partir do “faro jornalístico” do dono do site, um administrador de empresas da 

cidade de Muriaé, as informações ali contidas puderam pautar veículos comunicacionais. 

Segundo Sandro Januzzi Schuwenck Souza, viu por acaso no Facebook, alguém que 

compartilhou. “Reconheci a menina vítima. Depois disso, passei a pesquisar o fato. 

Inicialmente, a menina não queria dar seguimento à denúncia. Depois que denunciamos 

no site e tomou repercussão, ela acabou levando adiante. Ganhou repercussão estadual, 

nacional e internacional.”24 

A foto também foi reproduzida em outro perfil do Facebook, “Pretinho do 

Poder”25, com o print screen dos comentários publicados, e acompanhada da frase “Que 

ridículo esses comentários. Cadê a justiça nesse #Brasil? Bando de Racistas”. Algumas 

pessoas criticavam a discriminação, enquanto outras utilizavam comentários 

                                                 
21 Onda revolucionária de manifestações que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África, a partir 

de dezembro de 2010. Os protestos compartilharam o uso das mídias sociais para organizar e sensibilizar a população 

sobre tentativas de repressão e censura por partes dos Estados.  
22 http://www.guiamuriae.com.br/noticias/cidade/casal-de-muriae-e-vitima-de-racismo-em-rede-social/ 
23 Atribuição negativa a uma determinada pessoa, ofendendo sua honra e autoestima. Difere de racismo, pois neste as 

ofensas atingem toda uma raça ou etnia. 
24 Entrevista concedida à autora, via WhatsApp.  
25 A página criada em 2011, foi a forma encontrada pelo publicitário baiano Betto Gonçalves Galvão para promover 

os amigos negros, que são modelos e atores. A mesma chegou a atingir 4,6 milhões de curtidas.  Atualmente a fan 

page utiliza a designação “Máfia Preta”.       

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente_M%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_da_%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Repress%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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preconceituosos e insultos para atingir o casal. Poucos dias após a publicação, a fan page26 

já contava com 20 mil compartilhamentos, mais de 34 mil comentários e 150 mil curtidas.  

  

 

3. 4 Corpus de análise 

 

Além de ter sido abordado pela mídia local, o caso despertou o interesse dos 

veículos de comunicação mineiros. As matérias também foram veiculadas em jornais de 

diversos estados, sendo eles Bahia, Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre 

outros, repercutindo em cadeia nacional, com participação da vítima no programa 

“Encontro com Fátima Bernardes”, no dia 29 de agosto e matéria no Fantástico, na mesma 

semana, além de reproduções em blogs e sites internacionais, como Peacefulword27, 

Blackwomanofbrazil28 e Quora29.         

 No caso em questão, podemos dizer que o Facebook, principalmente a fanpage 

“Pretinho do Poder”, foi fundamental em um primeiro momento, quando do 

compartilhamento das informações, no ambiente restrito da rede social, até ganhar a rede 

mundial de computadores. A notícia precisou então, do apoio dos veículos de 

comunicação de massa para se difundir ainda mais. Como exemplos, podemos citar os 

jornais Correio Braziliense, O Tempo e as TVs Band, Record.     

 O portal de notícias G1 e os sites do jornal Estado de Minas e Extra fizeram o que 

podemos chamar de um especial sobre o caso, acompanhando cada desenvolvimento, 

podendo ser comprovado através das diversas matérias veiculadas. Alguns, além da fonte 

da Polícia Civil, chegaram a consultar especialistas no assunto, falando do crime em si, 

das penas, demonstrando que a apuração pode ir muito além da narração dos fatos, do 

superficial. 

Os blogs também contribuíram para dar eco ao material veiculado na mídia 

tradicional, repercutindo e aprofundando a versão desses meios. Muitos apenas 

reproduziam matérias de outros veículos. De qualquer forma, constituíram uma nova 

esfera pública, na medida em que ajudavam a formar a agenda social.  Mesmo quando o 

caso analisado não estava mais sendo noticiado pela imprensa, o tema não deixou de 

                                                 
26 Página de fãs específica, localizada dentro do Facebook, que direciona para empresas ou marcas. 
27 Blog do jornalista congolês Serge Katembera, doutorando e pesquisador em Sociologia das Novas Mídias, pela 

Universidade Federal da Paraíba.  
28 Site dedicado à mulher brasileira de descendência africana. 
29 Site do escritor de ficção e ex-professor de história, José Geraldo Gouvea.  
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aparecer na blogosfera30, contribuindo para dar continuidade ao debate público.   

 Percebe-se o grande interesse dos veículos em acompanhar o caso, pelo tempo em 

que o mesmo ficou em evidência na mídia, ou seja de 24 de agosto até 03 outubro de 

2014. Quase um ano e meio após a divulgação em massa ainda era possível perceber 

referências ao fato, em citações feitas sobre o assunto31. Cabe destacar também o interesse 

do público em obter tais informações, caso contrário, os veículos de comunicação não 

teriam que atender a esta demanda.        

 Um outro crime de injúria racial, ocorrido na mesma cidade, poucos meses antes, 

não conseguiu alcançar, nem de longe, o mesmo nível de audiência. Talvez isso se deva 

ao fato de que antes dos veículos de comunicação de massa tradicionais, o caso analisado 

ganhou as mídias sociais, chegando a milhares de pessoas, com compartilhamentos, 

curtidas e comentários. Ou também porque tal denúncia ocorria em meio a uma série de 

ataques racistas a jogadores de grandes clubes de futebol brasileiros, sendo tais injúrias 

proferidas dentro de campo, durante as partidas, fatos estes alvos de grande cobertura na 

mídia nacional e internacional.        

 O fato de a Polícia Civil possuir acesso habitual aos veículos de comunicação, ou 

seja, de suas necessidades de acontecimentos normalmente coincidirem com as atividades 

de produção jornalística, demonstra que as notícias são um aliado dessa instituição já 

legitimada, como menciona Traquina (2012).      

 A atividade policial trabalha com a ruptura da normalidade e por isso, constitui 

fatos de interesse da população e por isso também, dos veículos de comunicação. O post 

que deveria receber mensagens de apoio e felicitações dos amigos, acabou sendo alvo de 

deboches, sentimentos de maldade e intolerância, devido simplesmente ao fato de uma 

mulher negra e um homem branco estarem se relacionando, algo comum há milhares de 

anos. Foi o que fez com que uma cidade do interior de Minas, com pouco mais de cem 

mil habitantes, ganhasse visibilidade.       

 Podemos inferir que um número relativamente pequeno de veículos de 

comunicação na cidade de Muriaé, sendo eles ainda de pequeno porte, não impediu que 

a ocorrência do caso de injúria racial fosse noticiada. A credibilidade adquirida com o 

tempo, tornando-se eles fontes de informações para diversos jornalistas, fazendo a 

cobertura rápida de diversos casos da região, fez com que outras mídias também 

                                                 
30 Termo que compreende todos os blogs, como uma comunidade ou rede social. 
31 http://www.radio96muriae.com.br/noticias/aplicativo-que-ir-monitorar-mensagens-racistas-nas-redes-sociais-ser-

lanado-em-dezembro#sthash.VbbCB3e5.dpbs. 
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passassem a divulgar tal fato.         

 Acreditando que ficariam impunes, os autores praticaram o crime através do 

dispositivo da internet. Ocorre que aconteceu justamente o contrário. Através da rede 

mundial de computadores, o fato tomou proporções inesperadas, chegando ao 

conhecimento das vítimas, das autoridades e de milhares de pessoas, seja através da rede 

social ou mesmo dos veículos de comunicação tradicionais, que decidiram por noticiar o 

fato. Dessa forma, todos envolvidos ou praticamente a maioria deles, poderão ser 

identificados, indiciados e cumprir penas. Ao contrário do que se pensa, de que a internet 

seria “terra de ninguém”, nesses casos, é possível sim, chegar aos autores.  

 Suspeitos foram ouvidos sobre o caso, sendo que as declarações auxiliaram a 

polícia a identificar as comunidades responsáveis por praticar os ataques racistas pela 

internet. O delegado do caso, Eduardo Freitas da Silva, solicitou ajuda à Delegacia 

Especializada de Crimes Cibernéticos, em Belo Horizonte. Segundo ele, os indivíduos 

não agiram de forma individual, tendo a quadrilha sido identificada em crimes 

envolvendo outros casais e que estes escolhiam as vítimas aleatoriamente. A intenção da 

polícia é identificar o chefe dessa organização, em que a maioria dos agressores teria entre 

15 e 20 anos.           

 Cartas precatórias foram encaminhadas para que os envolvidos fossem ouvidos 

em seus estados de origem, ou seja, nas delegacias próximas de suas residências, sendo a 

maioria dos investigados do estado de São Paulo. A principal dificuldade encontra-se na 

demora da rede social Facebook, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, em 

fornecer a identificação das pessoas que postaram comentários racistas na página da 

vítima. O inquérito encontra-se em andamento.      

 Analisando o fato em questão e fazendo uma referência à Teoria Construcionista, 

tratada no tópico Teorias do Jornalismo, podemos dizer que o caso, como notícia que se 

tornou, ajudou a construir nossa realidade. Dessa forma, não só os jornalistas que 

relataram os fatos, como também os usuários da rede social, que ajudaram a disseminar 

o conteúdo, compartilhando o print screen da página, participaram de forma ativa nesse 

processo. É o que podemos chamar de Teoria Interacionista.   

 

4. Considerações finais 
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Considerando que a internet e suas plataformas de mídias digitais trazem novos 

desafios teóricos e metodológicos, interessa saber se, após a criação das mesmas, a 

Hipótese do Agendamento segue conseguindo dar explicações sobre as influências dos 

meios de comunicação na agenda pública.        

 Podemos dizer que as mídias digitais intensificam a experiência do diálogo e 

refletem um contexto de maior participação, admitindo a inserção de outros atores, que 

personalizaram seus conteúdos, sem a necessidade de conhecimentos específicos. A 

expressão individual agenda as conversações e o sentido de pertencimento encontra seu 

poder na sensação de ‘meus amigos recomendam’.      

 E se antes a constituição da opinião pública se dava a partir de um centro formador 

e uma periferia que a reproduzia, conforme Castro e Sousa (2013), na internet a opinião 

pública32 se processa em torno da agenda traçada pela sociedade, tendo ela passado a ser 

melhor distribuída, alargando o debate, e por isso também, mais democrática. Como o 

conteúdo emergiu de conversações em curso, com múltiplos pontos de entrada e um grupo 

heterogêneo de participantes (se dá de duas vias33 e de muitos para muitos), a autoridade 

profissional do exercício da comunicação se fragilizou e o controle do direcionamento se 

tornou muito mais complexo.         

 Dentre as centenas de pesquisas empíricas realizadas ultimamente, a Hipótese do 

Agendamento aparece como uma das mais citadas. Mas foi a baixa evolução na 

conceituação e o fato de os pesquisadores criarem e utilizarem critérios próprios, o que 

fez com que a Hipótese do Agendamento não angariasse status de teoria. Segundo Barreta 

e Cervi (2012), se por um lado a hipótese ficou estagnada, por outro, a metodologia de 

estudo evoluiu. “De qualquer forma, ainda são poucas as publicações constatadas na 

realização da pesquisa do contra agendamento.” (BARRETA E CERVI, 2012, p. 9) Como 

se percebe, tal comportamento subestima a realidade, já que nem sempre um assunto parte 

da grande mídia, como o que tentamos mostrar com este artigo.     

 Apesar da Pesquisa Brasileira de Mídia 201534 ainda revelar que a maioria da 

população ainda prefere as mídias tradicionais para se informar, o presente artigo 

confirma uma nova tendência, a dos veículos de comunicação de massa se pautarem pelas 

mídias sociais. As redes sociais não produzem notícias, mas elementos que podem ser 

                                                 
32 Expressão da participação popular, designada pelo senso comum.  
33 Bidirecional, de mão dupla. A informação flui nos dois sentidos, ou seja, o emissor é receptivo ao feedback 

(resposta) do receptor. 
34 www.secom.gov.br 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

noticiados, sendo notória a participação das mesmas na produção de informações, 

definindo itens para a agenda pública.        

 Se a Agenda Setting propõe que os consumidores de notícias tendem a considerar 

mais importantes os assuntos que são veiculados com maior destaque, podemos inferir 

que com a ênfase dada ao tema, os indivíduos puderam incluí-lo em sua lista de 

prioridades. Sendo assim, podemos constatar o interesse dos meios de comunicação em 

agendar o caso de injúria racial, ocorrido na cidade de Muriaé, no ano de 2014.   

 O caso analisado vai ao encontro dessa nova perspectiva: as mídias sociais têm 

pautado os veículos de comunicação, discutindo e abordando temas de interesse social. 

Essa é sim uma nova realidade, levando-nos a inferir que houve apenas uma adaptação 

na Teoria do Agendamento, passando a considerar outros agentes, outras fontes de 

informações.   
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