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Resumo 
 
Tendo como base o conceito de “acontecimento” nas narrativas jornalísticas, em estudos 
de Adriano Rodrigues, Mauro Wolf e Muniz Sodré, esse artigo abordará questões acerca 
da verossimilhança segundo Aristóteles e sua relação com os tempos de pós-verdade que 
vivemos no Zeitgeist contemporâneo. Em contrapartida, analisaremos o que a jornalista 
Eliane Brum chama de “desacontecimento”, com o objetivo de compreender por que 
crianças com deficiências são retratadas no jornalismo em geral, e, mais especificamente, 
em matérias da Revista Crescer, apenas pelo viés de histórias de superação e pelas 
efemérides. Utilizando o método da compreensão, busca-se entender como seremos 
capazes de (des)contar histórias mais humanas no exercício do jornalismo e enxergar as 
crianças com deficiência, reconhecendo-as de modo inclusivo. 
 
Palavras-chave: comunicação; jornalismo; acontecimento; compreensão; inclusão. 
 
 
 

Zeitgeist, termo alemão que significa espírito ou índole do tempo, foi utilizado 

pelo poeta e pensador Wolfgang Goethe para definir um conjunto de opiniões que 

dominam um momento especifico da história e que de modo inconsciente, determinam o 

pensamento de todos os que vivem num determinado contexto. Trata-se então dos 

conhecimentos, crenças, hábitos, atitudes e modos de vida que compartilhamos no 

espaço-tempo atual (BROZEK; MASSIMI, 2002, p.106). 

No Zeitgeist, contemporâneo, vivemos imersos em tecnologias das mais diversas. 

“As mídias, meios [...], suportes materiais, canais físicos, nos quais as linguagens se 

corporificam e através dos quais transitam” (SANTAELLA, 2003, p.25) vêm sendo muito 

influenciadas por essas tecnologias. “Foram elas que nos arrancaram da inércia da 

recepção de mensagens impostas de fora e nos treinaram para a busca de informações e 

do entretenimento que desejamos encontrar” (idem, 2003, p.25). Esse comportamento, 

Lucia Santaella (2003, p.27) chama de “cultura das mídias”. A cultura das mídias é, 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero, na linha de pesquisa “Produtos midiáticos: jornalismo e 
entretenimento”. Formada em Comunicação Social / Jornalismo pela Escola de Comunicação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - ECO-UFRJ, email: freire.giselle@gmail.com 
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segundo Kellner (2003, p.5), um estado de coisas propiciado pela indústria cultural das 

últimas décadas, “e [que] não aborda apenas os grandes momentos da vida comum, mas 

proporciona também material ainda mais farto para as fantasias e sonhos, modelando o 

pensamento, o comportamento e as identidades”. Essa modelagem de pensamentos e 

comportamentos que os tempos de “cultura das mídias” têm nos proporcionado, nos guiou 

à era de pós-verdade.  

O termo pós-verdade foi usado por Ralph Keyes (2004) e reutilizado em editorial 

da revista The Economist, com título Art of Lie3, para tentar entender por que os eleitores 

de Donald Trump aceitavam suas afirmações, como, por exemplo, que a certidão de 

Barack Obama era falsificada, que esse ex-presidente dos EUA havia fundado o Estado 

Islâmico, e que o desemprego nos EUA chegava a 42%. Post-truth acabou sendo eleita a 

palavra em língua inglesa do ano de 2016 pelo Oxford Dictionaries4. 

De acordo com as fontes recém citadas, pós-verdade seria, então, a tradução de 

uma maior influência da emoção e das crenças pessoais para moldar a opinião pública, 

em detrimento dos fatos reais. A campanha de Donald Trump nos Estados Unidos e as 

notícias sobre a operação lava-jato no Brasil, são exemplos da transformação de questões 

complexas em evidências instantâneas, e, consequentemente, em sentimentos e 

preconceitos. Na pós-verdade, o fato tem menos relevância que a aparência, ou que aquilo 

em que escolhemos acreditar. 

Estamos vivendo em um ambiente que entende essas notícias como desejáveis e 

verossímeis. Verossimilhança e evidência são a base da pós-verdade. As notícias 

repetidas e viralizadas antecipam o que queremos que aconteça e não necessariamente 

algo que aconteceu.  A simples publicação e circulação em massa produz um efeito de 

verdade. 

O conceito de verossimilhança foi cunhado por Aristóteles que se referia à verdade 

interna de uma obra literária, às maneiras pelas quais o leitor pode de fato acreditar no 

que está lendo, seu contrato de comunicação com o texto.  

Não é ofício do poeta narrar o que realmente acontece: é, sim, representar o que 
poderia acontecer, quer dizer: o que é possível, verossímil e necessário. Com 
efeito, não diferem o historiador e o poeta, por escreverem em verso ou prosa (...), 
diferem sim em que diz um as coisas que sucederam, e o outro as coisas que 
poderiam suceder. Por isso, a poesia é mais filosófica e mais elevada do que a 

                                                
3 Disponível em <https://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-
they-leave-truth-behind-entirely-art>. Acesso em 22/06/2017 
4 Disponível em <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>. Acesso em 23/06/2017. 
 



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

	

` 3 

história, pois reflete aquela, principalmente o universal, e esta, o particular. 
Referir-se ao universal, quero eu dizer: atribuir a um indivíduo de determinada 
natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, 
convém a tal natureza; e ao universal, assim entendido, visa a poesia quando põe 
nome às suas personagens (ARISTÓTELES, 2006, p. 43-44). 

É como se quiséssemos que todas as notícias que lemos nos dessem razão, 

tivessem as mesmas opiniões que nós. Uma estratégia conveniente para satisfazer nossas 

crenças e desejos. A máquina da pós-verdade produz mais que fatos e informações, 

produz novas crenças e novas visões de mundo. 

O presente artigo analisou a quantidade e os temas de matérias que a Revista 

Crescer5, dedicou a crianças com deficiências e/ou deformidades por 12 meses (de 

junho/16 a maio/16). Trabalhou-se com a hipótese de que elas só apareceriam em matérias 

com foco temas de superação e efemérides.  

Tomamos como ponto de partida a ideia de que a construção midiática atual retira 

o peso das causas de minorias e as transforma em espetáculo. Estudamos por que e quando 

um acontecimento é, ou não, veiculado na mídia; ou se ele é veiculado de forma a 

satisfazer a necessidade de conformidade a nossas crenças e desejos.   

O objetivo aqui é mapear caminhos para que seja possível mudar nosso ambiente 

de forma cognitiva e afetiva, e, talvez assim, combater a pós-verdade, seus 

acontecimentos e seus preconceitos. 

 

Os Acontecimentos  

É da repetição da vida cotidiana e dos “acontecimentos que rompem o contínuo 

da nossa existência” (QUÉRÉ, 2005, p.66), que construímos nossas experiências e nossa 

história. “Acontecimentos acontecem em nossa experiência – e falam dessa experiência. 

Retratam quem somos, como vivemos” (FRANÇA, 2012, p. 20). E é por meio de nossas 

histórias, individuais e coletivas, que significamos o mundo, as pessoas e as coisas ao 

nosso redor. Contamos histórias pois “elas representam nossas ações e situações de vida, 

nossa história e memória. Representam o mundo de forma coerente e compreensível. 

Ajudam a entender a aventura humana e organizar nossas experiências no transcurso da 

vida” (MOTTA, 2009, p. 2).  

                                                
5 Publicação da Editora Globo. Líder de circulação na categoria infantil direcionada aos pais, com média de 57.029 
exemplares por mês em 2015, segundo o IVC (Instituto Verificador de Circulação). 
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Essas ocorrências diárias, segundo Molotch e Lesters (2016, p. 62), podem ser 

contadas “de acordo com a sua utilidade para um indivíduo que esteja a tentar ordenar 

sua experiência”. Podemos dizer, então, que somos seres que buscam dar sentido para 

tudo o que existe e as narrativas são um instrumento capaz de criar e dar sentido a nossa 

existência. O acontecimento, “justamente a transformação do fato em narrativa” 

(FRANÇA, 2012, p.12), “suscita sentidos, faz pensar, incita à busca de respostas e 

alternativas. Ela alarga o leque do possível – e descortina (ainda que por pequenas 

brechas) o horizonte do que não havia ainda sido pensado” (idem, 2012, p.12). 

Entendemos, portanto, a importância da veiculação de alguns acontecimentos para 

o maior número de pessoas possível: “Assim o conteúdo das concepções de um indivíduo, 

da história e do futuro de sua comunidade vem a depender dos processos através dos quais 

os acontecimentos públicos se transformam em recursos do discurso nos assuntos 

públicos” (MOLOTCH; LESTERS, 2016, p.64). 

As notícias adquirem a importante função de marcadores temporais dentro da 

dinâmica de uma sociedade, o que Molotch e Lesters (2016, p.64) chamam de “Tempo 

Público”. Ao atribuir relevância a certas ocorrências e partilhá-las com a coletividade, o 

trabalho que os jornalistas desempenham ajuda na construção de sentido e ordenação da 

experiência social. Mouillaud (2002, p.64) afirma que “a mídia é a tela onde uma 

comunidade se recompõe por meio do compartilhar dos acontecimentos”. 

Se, como levantado pelos autores recém citados, precisamos compartilhar os 

acontecimentos, a questão a ser discutida é como são escolhidos os acontecimentos que 

serão compartilhados com a coletividade nas mídias? Podemos dizer que tudo que for do 

interesse do leitor e de quem escreve, no caso, os jornalistas, seria passível de virar um 

acontecimento jornalístico, uma notícia?  

Estudos mais específicos feitos a partir de 1960 dão conta do valor que cada 

notícia tem para que sejam escolhidas e publicadas. Entre os estudos da época, o das 

norte-americanas Johan Galtung e Marie Ruge é o que melhor descreve o novo conceito 

e define os critérios de noticiabilidade, ou seja, o que será levado em conta para um 

acontecimento ser notícia.  

Galtung e Ruge identificaram numa pesquisa hoje muito citada, os seguintes 
valores: frequência, amplitude (intensidade absoluta e aumento de intensidade), 
clareza ou falta de ambiguidade, relevância (proximidade cultural e destaque 
social), consonância/conformidade (previsibilidade e demanda), 
imprevisibilidade (raridade), continuidade, composição, referência a nações de 
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elite, referência a pessoas de elite, referência a pessoas (personificação), 
referência a algo negativo (negativismo) (SODRÉ, 2009, p. 21). 

Rodrigues (2016) ressalta ainda alguns registros de notabilidade dos fatos. O 

registro do excesso, como quando um juiz aplica a pena máxima sem levar em conta 

circunstâncias atenuantes; o registro da falha, como a queda repentina dos valores da 

bolsa e o registro da inversão, tipo de registro que considera fato um homem morder um 

cão, e não vice-versa. 

É, por isso, em função de sua previsibilidade, que um fato adquire o estatuto de 
acontecimento pertinente do ponto de vista jornalístico: quanto menos previsível 
for, mais probabilidade têm de se tornar notícia e de integrar assim o discurso 
jornalísticos (RODRIGUES, 2016, p.51).  

No entanto, como dito anteriormente, nos dias de hoje a comunicação neutraliza 

e domestica os acontecimentos, reduzindo a imprevisibilidade, conformando ao já sabido, 

à pós-verdade. O jornalismo é pautado pelo que o público quer ler e como ele quer ler, 

não pelo que exatamente aconteceu, como nos aponta Wolf (2005, p.190), citando 

trabalhos que demonstram a existência de “uma lógica específica da mídia (ligada às suas 

exigências de produção, de expressão, à rede de fontes que usam, às imagens que tem do 

público) que estrutura de modo muito incisivo a imagem dos acontecimentos cobertos”. 

Wolf (2005, p.202) também nos lembra ainda que os valores-notícia “funcionam como 

linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser enfatizado o que 

deve ser omitido, onde dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao 

público”. 

Corroborando as ideias de Wolf (2005), podemos complementar com o 

pensamento de Stuart Hall et al. (2016) de que o jornalismo não é reflexo do que acontece, 

mas termina por ser uma construção social do que acontece.  

Os media não relatam simplesmente e de uma forma transparente acontecimentos 
que são por si “naturalmente” noticiáveis. As ‘notícias’ são o produto final de um 
processo complexo que se inicia numa escolha e seleção sistemática de 
acontecimentos e tópicos de acordo com um conjunto de categorias socialmente 
construídas (HALL et al., 2016, p. 309). 

Segundo Hall et al. (2016, p. 312), todos esses critérios e categorias socialmente 

construídas acabam por transformar-se em um “consenso”, pois, a princípio, partilhamos 

uma quantidade comum de conhecimentos culturais com os nossos semelhantes e temos 

acesso aos mesmos “mapas de significados, para compreender aos acontecimentos”. 
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Com essa premissa, a “maioria” se lê na mídia. Acabamos produzindo uma 

sociedade que não sabe como entender o Outro, que não compreende o dissenso. 

Porque ocupamos a mesma sociedade e pertencemos mais ou menos à mesma 
“cultura” supõe-se que haja, basicamente uma única perspectiva dos 
acontecimentos: a que é fornecida pelo que é algumas vezes chamada cultura, ou 
(por alguns sociólogos) o “sistema central de valores”. Esta perspectiva nega 
quaisquer discrepâncias estruturais importantes entre os diferentes grupos, ou 
entre os mapas de significado muito diferentes numa sociedade (HALL et al, 
2016, p. 312). 

Em contrapartida, buscamos aqui uma maneira de informar e noticiar, não apenas 

baseados nos critérios de valor das notícias, nos “consensos” culturalmente construídos 

pelas maiorias, mas sim, experimentando uma prática jornalística dialógica, na qual a 

conversação cria novos pensamentos e reconhecimento mútuo. A profundidade que 

importa e que nos faz compreender o mundo em que vivemos, muitas vezes é calada. 

Wolf (2005, p. 202) chama isso de “distorções inconscientes que enfatizam uma certa 

representação da realidade social, prejudicando alguns aspectos em favor de outros”. 

Por isso, talvez, se pudéssemos praticar um jornalismo baseado no Signo da 

Compreensão poderíamos efetivamente veicular e produzir notícias que promovam o 

engajamento e a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.  

  

Narrativas Compreensivas 

Por meio do Signo da Compreensão que renuncia “às certezas, às seguranças 

intelectuais e aos saberes absolutos” (KÜNSCH, 2009a, p. 49), podemos nos abrir a novas 

possibilidades, já que não estaremos presos a explicações definitivas de tudo. Estaremos 

abertos à incerteza e ao próximo acontecimento. 

O pensamento compreensivo não se arrisca a assumir superficialmente a síntese 
em oposição à análise, o todo contra as partes, o geral contra o particular e vice-
versa. Incluir e abraçar sentidos, tendo a incerteza como princípio motivador da 
perene busca: eis aí um projeto que clama por vigor, mais que por rigor 
(KÜNSCH, 2014, p. 112). 

As narrativas construídas a partir do Signo da Compreensão humanizam as 

relações humanas e conduzem os jornalistas e leitores em direção a um conhecimento 

mais profundo.  “A compreensão faz conhecer. Ela produz conhecimento sobre as 

pessoas, a sociedade e a natureza, assumindo, desse modo, legitimamente, o estatuto de 

uma verdadeira episteme” (KÜNSCH, 2006, p.10). 
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Desse modo, textos jornalísticos talvez possam ser construídos de modo mais 

afetuoso e profundo, enxergando vários pontos de vista e as várias possibilidades de criar 

o mundo. A compreensão elimina barreiras e cria pontes com quem estamos dialogando. 

Quanto mais pontes criarmos, mais nos colocamos no lugar do Outro. Segundo Flusser 

(2007), é por meio do diálogo que podemos criar uma nova informação, uma nova visão, 

um novo olhar. 

Do ponto de vista da “informação”, há diferença fundamental entre diálogo e 
discurso, não suficientemente apreciada pelos estudos em curso. O discurso é 
processo pelo qual informações existentes são transmitidas por emissores, em 
posse de tais informações para receptores que “devem ser” informados [...]. O 
diálogo, pelo contrário, é processo pelo qual vários detentores de informações 
parciais ou duvidosas (ou, em todo caso, duvidadas) trocam tais informações 
entre si, a fim de alcançar a síntese que possa ser considerada “informação nova” 
(FLUSSER, 2007, p. 115). 

E, de modo compreensivo, Muniz Sodré nos explica que “[...] quando se age 

afetivamente, em comunhão, sem medida racional, mas com abertura criativa para o 

Outro, estratégia é o modo de decisão de uma singularidade” (SODRÉ, 2006, p. 11) [grifo 

do autor]. Essa abertura, esse novo olhar é enxergar efetivamente o Outro, “o que não 

pertence, o diferente, e essa sua diferença pode ser discursivamente trabalhada em termos 

mais ou menos visíveis – narrar o outro é classificar o outro e a si mesmo nessa relação” 

(idem, 2006, p. 11). Segundo Martino (2014), na tentativa de compreender o Outro, nos 

espelhamos nele, em nossa mesma complexidade e incoerência que compartilhamos.   

Não é possível habitar a alteridade, mas é possível ao menos tentar observar o 
mundo a partir dela. O mundo do outro, em sua oposição complementar ao meu, 
é o ponto a partir do qual posso ver as nuanças de meu ser eventualmente 
invisíveis de mim mesmo no cotidiano (MARTINO, 2014 p.19). 

Edgard Morin também nos fala sobre como olhar compreensivamente a alteridade:  

O outro não apenas é percebido objetivamente, é percebido como outro sujeito 
com o qual nos identificamos e que identificamos conosco, o ego alter que se 
torna alter ego. Compreender inclui, necessariamente, um processo de empatia, 
de identificação e de projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede 
abertura, simpatia e generosidade” (MORIN, 2000, p.95).  

Künsch, por sua vez, nos ensina sobre o olhar compreensivo no exercício do 

jornalismo como um campo de influência: 

A área da comunicação, com suas promessas, sem precisar assumir um caráter 
soteriológico, salvacionista, bem que poderia se pensar como espaço da 
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compreensão, da cidadania, do entendimento. Na linha compreensiva do menos 
“portanto” e mais “talvez”, pode-se encontrar nesse tipo de intencionalidade uma 
chance de aproximação entre saber e sabedoria. Trata-se (quase) de um ato de fé, 
esperança e utopia, que, aliás, também movem a vida. Como podem mover 
igualmente o esforço interpretativo e as linguagens múltiplas em que esse labor 
cognitivo ousa se expressar (KÜNSCH, 2009b, p.40). 

  

Os “Desacontecimentos” 

Eliane Brum, jornalista, escritora, documentarista e “escutadeira” – como ela 

gosta de ser chamada, é um dos melhores exemplos de como quebrar o paradigma do 

jornalismo tradicional utilizando o Signo da Compreensão.  

Brum consegue alterar o foco da prática jornalística institucionalizada, dando voz 

às pessoas antes esquecidas, narrando com afeto o que é estar vivo. “Sempre gostei das 

histórias pequenas. Das que se repetem, das que pertencem à gente comum. Das 

desimportantes. O oposto, portanto, do jornalismo clássico” (BRUM, 2006, p. 187).  

Ao contrário do que afirma Rodrigues (2016, p.51) de que o acontecimento é “tudo 

aquilo que irrompe na superfície lisa da história”, para Brum é a superfície lisa da história 

que precisa ser contada. Assim, a jornalista afirma o protagonismo e a importância de 

cada ser humano, “vidas próprias, vidas de outros, desacontecimentos, não fatos, 

antinotícias, anonimatos. Tudo absolutamente extraordinário” (BRUM, 2006, p.188). 

A prática de Brum, como ela diz, é a do “desacontecimento”, um contraponto aos 

acontecimentos jornalísticos monetizados pelos valores-notícia. 

A carne da minha reportagem são os “desacontecimentos”, palavra que dá conta 
de uma escolha: escrevo sobre a extraordinária vida comum, sobre o cotidiano 
dos homens e das mulheres que tecem os dias e também o país, mas nem sempre 
são contados na história. Sobre aquilo que se repete e, por equívoco ou por 
miopia, é interpretado como banal. Ao empreender essa narrativa, busco 
subverter o foco, embaralhando os conceitos de centro e de periferia. Sou uma 
repórter de desacontecimentos (BRUM, 2013, p. 13). 

Cremilda Medina (2003) nos ajuda a compreender como Brum, ao desejar contar 

a atual história social, se assina, se mostra por meio de seu texto com personalidade, 

criando uma marca mediadora que articula todas as histórias que conta. E, cada vez mais, 

os jornalistas estão se voltando mais para a produção de significado do que para a técnica: 

Há, sim, uma insatisfação latente nos profissionais mais sensíveis diante das 
rotinas técnicas que comandam a produção de significados nas empresas, 
instituições e grupos organizados das sociedades contemporâneas. Da 
comunicação sindical à grande imprensa [...] deixa os consumidores, fruidores ou 



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

	

` 9 

parceiros do caos contemporâneo, frustrados com o universo simbólico tal qual o 
organizam as coberturas jornalísticas (MEDINA, 2003, p. 48). 

Gaúcha de Ijuí, nascida em 1966, Eliane Brum é especialista em contar histórias 

de pessoas que jamais seriam pauta no jornalismo convencional.  Em seus textos ela 

mostra que na vida comum existe tudo o que para ela vale a pena ser narrado, pois “para 

mim, as notícias habitam nos detalhes, às vezes empoeirados, do cotidiano. A maior parte 

das histórias reais que conto vem dessa grandeza do pequeno, da delicadeza que anima 

cada vida humana, mesmo nas horas brutas” (BRUM, 2014, p.105). 

Brum tece uma narrativa que nasce da experiência de um novo olhar, um olhar 

que enxerga de forma mais profunda. “Um olhar que rompesse com o vício e o 

automatismo de se enxergar apenas a imagem dada, o que era do senso comum o que 

fazia com que se acreditasse que a minha, a sua vida fossem bestas” (BRUM 2006, p. 

187). Olhar para ela significa “sentir o cheiro, tocar as diferentes tessituras, perceber os 

gestos, as hesitações, os detalhes, apreender as outras expressões do que somos. Metade 

(talvez menos) de uma reportagem é o dito, a outra metade o percebido” (idem, 2006, 

p.107).  

Brum nega com veemência em seus textos a possibilidade de se deixar levar por 

obstáculos e atrofias. “Bastava o reconhecimento do outro, vindo de um lugar legitimado 

como uma página de jornal de sábado, para que músculos oculares atrofiados pela falta 

de uso voltassem a se exercitar para enxergar a própria vida de outros ângulos possíveis” 

(BRUM, 2006, p. 188). 

É esse jornalismo, real, social e que dá voz, que nos ajuda a transformar e dar 

sentido ao mundo em que vivemos.  Que combate a pós-verdade: 

Para mim só faz sentido escrever se for para desacomodar, perturbar, inquietar. 
Não pela polêmica fácil, pelo truque, mas pela busca honesta por compreender a 
época em que vivemos. Sem esquecer nem por um segundo que escrevo imersa 
neste tempo histórico em que as verdades são criaturas fugidias, que se escondem 
às vezes nas vírgulas do cotidiano. Escrevo porque acredito no poder da narrativa 
da vida em transformar a própria vida (BRUM, 2013, p.16). 

 

Os Acontecimentos na Revista Crescer 

No media kit6, publicado em seu site, a Revista Crescer anuncia que sua principal 

missão é “levar para grávidas, mães e pais orientações confiáveis que podem ser aplicadas 

                                                
6 Arquivo de apresentação da publicação, seu público e audiência, com foco na venda de publicidade. Disponível em 
<http://crescer.globo.com/midiakit/arquivos/MidiaKit_Crescer_2013-PT.pdf>. Acesso em 29/06/2017. 
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na vida real para as famílias criarem seus filhos ainda melhor”. Segundo o documento, a 

revista tem alguns diferenciais: “Conta com as informações mais recentes, as pesquisas 

mais relevantes e os melhores especialistas; mostra em suas páginas histórias reais, com 

soluções e problemas iguais aos do leitor”.  

Para esse artigo, foram analisadas 113 reportagens das edições de junho de 2016 

a maio de 2017, com o objetivo de identificar as que falassem sobre crianças com 

deficiência, seus desafios, pesquisas relevantes e vozes de especialistas.  

Segundo o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 

20107, mais de 45 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Sendo 

assim, 23,9% da população brasileira é composta, hoje, por pessoas com algum tipo e 

grau de deficiência e/ou deformidade.  

Das 113 matérias analisadas, apenas 4 falam sobre crianças com deficiências. Ou 

seja, apenas 3,54% das notícias falam sobre uma parcela de 23,9% da população 

brasileira. 
Figura 1 – Tabela de quantidade de reportagens por editoria em cada edição da Revista Crescer 

 
Fonte: Revista Crescer, no 272 a no 283 

Na Figura 1, é possível constatar a quantidade de reportagens por editoria da 

Revista Crescer8.  Em cinza, foram indicadas as edições e as editorias das quatro 

reportagens que mencionam crianças com deficiências9.  Dessas quatro reportagens, uma 

delas “Anjo Azul” é sobre o filho de Marcos Mion, apresentador da Rede Record. A 

                                                
 
7Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/pt/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=794>. Acesso em 20/06/2017. 
8 Em outubro de 2016 a Revista passou por uma reformulação gráfica e editorial. Algumas editorias foram extintas e 
outras foram criadas. Por isso a partir de outubro algumas editorias apontadas estão sem as reportagens correspondentes. 
9 Estão indicadas todas as reportagens de cada editoria na Revista Crescer. Mas apenas uma de cada fala sobre crianças 
com deficiências. 
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reportagem fala sobre o novo livro que Mion, escreveu sobre seu filho Romeo que nasceu 

com Transtorno do Espectro Autista (PONTES, 2016, p. 56). Na entrevista, Mion fala 

sobre como é ter um filho especial, sobre os tratamentos necessários e conta algumas 

histórias sobre Romeo.  

A segunda matéria, “Microcefalia: um ano de epidemia” (VIEIRA, 2016, p. 57), 

é sobre uma efeméride: o marco de um ano dos primeiros casos de um dos piores dramas 

de saúde infantil no Brasil, a microcefalia decorrente do vírus Zika. Caso que não poderia 

deixar de estar representado em uma revista sobre saúde infantil, mas que, entretanto, 

durante o restante do ano não apareceu nenhuma outra vez na Revista. 

A terceira matéria, “Um mundo só para ele”, é também uma entrevista com a 

autora de um livro sobre o Transtorno do Espectro Autista: a mãe de um menino que 

registra em fotografias a rotina de seu filho para compreender melhor o significado da 

doença e o impacto que ela teve em sua vida (LIMA, 2017, p. 43).  

A última reportagem estudada, “Vidas Inspiradoras”, é a história de Fernanda 

Terribile, mãe de uma criança com deficiência entre seis outras histórias de crianças sem 

deficiências. A Reportagem “Vidas Inspiradoras” conta histórias inspiradoras de seis 

famílias incluindo a de Fernanda, que fala da superação diária com os cuidados com 

Danilo, seu filho de 17 anos que tem paralisia cerebral (SALEH, 2016, p. 70).  

Isso contabiliza somente quatro reportagens em um total de 113 reportagens em 

um ano. Essas matérias confirmam a hipótese proposta no início deste artigo: efemérides, 

superação e ainda outra, sobre celebridades, um dos valores-notícia mais importantes da 

atualidade. Onde estão os “desacontecimentos” na Revista Crescer? Onde estão as 

narrativas, as palavras que curam como nos descreve Künsch e Victor: 

A atitude hipocrática de reconhecer o direito sagrado da pessoa à palavra revela 
uma das percepções mais inteligentes de como se processa, no concreto da vida, 
aquilo que, com muitos autores, podemos chamar de o poder terapêutico da 
palavra, da fala ou, mais propriamente, da narrativa. Temos, nesse modo de ver 
as coisas, magistralmente apresentada, uma verdadeira teoria do conhecimento, 
fundada na velha e boa arte de contar histórias, a arte da narrativa (KÜNSCH; 
VICTOR, 2015, p.17). 

Porque não estamos usando o poder terapêutico da palavra com as crianças com 

deficiências? Porque elas estão sendo silenciadas numa Revista que poderia narrar e dar 

voz a elas? Porque estão sendo esquecidas? Seria esse silêncio, o silêncio de uma 

sociedade inteira, que transforma essas crianças em indesejáveis? Essas são apenas 

algumas questões sobre as quais a invisibilidade nos faz refletir.  
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O jornalismo é uma das possibilidades que temos de narrar histórias que nos 

ajudam a ordenar nossas vidas.  

É como se, por meio das histórias que os jornalistas contam, das matérias que 
produzem [...] um universo às vezes muito disparatado de sentidos começasse de 
alguma maneira a se organizar na mente, nos corações, na vida das pessoas e dos 
grupos que leem jornal, ouvem rádio ou veem TV, que navegam pelos sites, 
páginas e blogs noticiosos (KÜNSCH; VICTOR, 2015, p.18). 

 Então, enquanto o silêncio de histórias de crianças com deficiências continuar 

existindo, estamos perdendo a oportunidade de tornar a sociedade mais inclusiva e 

igualitária. 

 

Considerações finais 

Hoje no Brasil, milhões de pessoas ainda buscam inclusão em nossa sociedade. 

São diversas as dificuldades: para se locomover nas ruas, para fazer compras, para 

frequentar a escola, para utilizar o transporte público e para conseguir um emprego.  

Claudia Werneck abre a discussão de como a mídia é um reflexo da sociedade na 

questão da inclusão. 

A mídia é reflexo de uma sociedade pretenciosa e incapaz de perceber a 
deficiência como questão humana. Por isso o tema nem chega a ser questão 
polícia e social. Deficiência é assunto de ninguém. Nós, da imprensa, apenas 
reproduzimos uma dificuldade que é de todos (WERNECK, 1997, p. 98). 

No Brasil não existe uma política efetiva de inclusão que viabilize os 

planejamentos de urbanização, de acessibilidade, de educação, saúde, esporte e cultura, e 

com metas para que possamos alcançar o objetivo de resguardar os direitos dos portadores 

de deficiência. 

Devemos lembrar que o princípio fundamental da sociedade inclusiva é o de que 

todas as pessoas com deficiências devem ter suas necessidades atendidas. Os meios de 

comunicação têm um papel fundamental na promoção de atitudes positivas na inclusão 

de pessoas portadoras de deficiências na sociedade. A informação é um grande aliado 

contra o preconceito, e se ela for compreensiva e dialógica, decerto poderá transformar e 

gerar articulações e modificações na visão que a sociedade tem hoje desses indivíduos. 

Por outro lado, a falta de informação, ou a informação dura, simplista e dualista, torna 

difícil um novo olhar para as pessoas com deficiências e sua inclusão na convivência 

social.  
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Quando falamos de um jornalismo compreensivo, falamos em reverter e banir do 

jornalismo o que Cremilda Medina chama de “ [forma] desumanizada, preconceituosa e 

estática, a narrativa predominante exibe, de forma sintomática, as crises da cultura e da 

escolaridade nos marcos da modernidade” (MEDINA, 2003, p. 51). 

As narrativas jornalísticas compreensivas, dos “desacontecimentos”, que buscam 

um verdadeiro encontro com o Outro, talvez sejam capazes de influenciar a sociedade 

para uma realidade mais justa e igualitária, com o princípio do respeito a qualquer tipo de 

diferença, e acolhendo o Outro como parte de si mesma. 
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