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Resumo 

A obra O Segredo da Pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo, de Adelmo 

Genro Filho (2012) – publicada pela primeira vez em 1987 – traz uma abordagem 

teórica densa sobre o jornalismo e, mesmo 30 anos depois, segue a iluminar o 

pensamento sobre a área. Neste artigo, a partir de revisão desta literatura, busca-se 

examinar a referência à cidadania na obra que ocupa um dos polos centrais para a 

Teoria do Jornalismo. Para tanto, o foco é a análise do autor sobre a relação ambígua 

entre o jornalismo e a cidadania real e potencial presentes na práxis da profissão. Para o 

autor, mesmo antagônicas, tais potencialidades podem ser revolucionárias. 
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Adelmo Genro Filho e a Teoria do Jornalismo 

  

Em 2017 o livro O Segredo da Pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo 

(2012) completa 30 anos de sua primeira publicação. Em 1987, Adelmo Genro Filho 

defendeu sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e, logo em seguida, 

publicou-a pela editora Tchê!. Desde então, inúmeros foram os pesquisadores que se 

debruçaram sobre a obra, dentre eles Karam (2007) e Pontes (2015), graças à sua 

contribuição para a Teoria do Jornalismo. 

Genro Filho nasceu em 25 de dezembro de 1951 em São Borja, Rio Grande do 

Sul, o quinto filho de seis da família Genro. Cresceu em um ambiente de efervescência 

política e de resistência, conforme Pontes (2017) - que defendeu sua tese de doutorado 

                                                 
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 Mestre e doutoranda em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR). E-mail: criselli@gmail.com. 
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em Sociologia Política na UFSC sobre a obra de Adelmo Genro Filho
3
 (PONTES, 

2015). De acordo com Pontes (2015, 2017), foi Tarso Genro, irmão do meio, que trouxe 

com mais força o marxismo para as discussões familiares quando é eleito vereador de 

Santa Maria, em 1968. 

Em 1970, Genro Filho cursou Administração na Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). “Porém, dois anos depois, decidiu ingressar na primeira turma de 

Comunicação Social/Jornalismo daquela universidade” (PONTES, 2017, p. 167). Genro 

Filho formou-se em 1974 e fundou, juntamente com colegas de curso da universidade e 

secundaristas, um movimento estudantil e político alternativo, de viés leninista. Pontes 

(2015, 2017) observa que era, oficialmente, uma unidade do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) Jovem, partido de oposição. 

Os estudos de Pontes trazem inúmeros detalhes sobre a vida e a obra do teórico 

gaúcho. Entretanto, cabe ressaltar que em 1976, Genro Filho foi eleito vereador de 

Santa Maria, cargo que exerceu até 1982. Em 1983, Genro Filho passou no concurso da 

UFSC e assumiu as disciplinas de Filosofia da Comunicação e Teoria da Comunicação 

II. Nessa última, ministrou aulas de teorias sobre o jornalismo e que serviram como uma 

espécie de laboratório para sua dissertação. Em 1984, Genro Filho iniciou mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSC, cuja dissertação – objeto 

deste artigo – foi defendida em 1987 e publicada dois meses depois (PONTES, 2015). 

Poucos meses após o lançamento de O Segredo da Pirâmide, em plena atividade 

política, Genro Filho teve sua vida interrompida. Em fevereiro de 1988, faleceu após 

uma septicemia (infecção grave), sem causa definida (PONTES, 2017). Segundo Karam 

(2007), pretendia, em próximos estudos, analisar mais detalhadamente, na mídia em 

geral, textos que se aproximavam do que ele propunha, que poderiam ser referências 

claras e permitiriam entender melhor os conceitos abordados e desenvolvidos ao longo 

do livro. 

Na obra, o autor defende que o jornalismo é uma forma social de conhecimento 

cristalizada no singular, cujo conhecimento caminha do universal para o singular 

(GENRO FILHO, 2012). O enfoque teórico, situado na perspectiva da dialética 

marxista, está embasado na Ontologia Crítica de Karl Marx e György Lukács. O autor 

adequa as categorias singularidade, particularidade e universalidade da filosofia clássica 

                                                 
3 Em sua tese, Pontes (2015) teve o intuito de demonstrar como as escolhas teóricas do autor possuem estreita ligação 

com sua biografia e o modo como ele compreendia as questões de sua época. A pesquisa foi constituída por 411 

textos que fazem referência à obra de Adelmo Genro Filho, divididos em 218 artigos, 168 comunicações em eventos, 

24 capítulos de livro e uma entrevista. 
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alemã – especialmente do filósofo húngaro György Lukács e do filósofo alemão Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel – a fim de fornecer um axioma para a teoria jornalística.  

Seu referencial teórico e filosófico está alicerçado nas categorias que, conforme 

o autor, atingiram sua plena riqueza de determinações lógicas no pensamento de Hegel, 

apesar de inseridas dentro de seu sistema idealista. 

 

Sob a inspiração de Lukács, que definiu a arte como uma forma de 

conhecimento cristalizada no ‘particular’ (típico), o jornalismo é 

caracterizado como uma forma de conhecimento centrada no ‘singular’. Uma 

forma de conhecimento que surge, objetivamente, com base na indústria 

moderna, mas se torna indispensável ao aprofundamento da relação entre o 

indivíduo e o gênero humano nas condições da sociedade futura. Assim, a 

proposta de um ‘jornalismo informativo’, ideologicamente antiburguês, 

transforma-se numa possibilidade política efetiva (GENRO FILHO, 2012, 

pp.10-11). 

 

Para Genro Filho, o singular é a forma do jornalismo e não seu conteúdo. Ou 

seja, a centralidade da singularidade para o jornalismo está subordinada à passagem pela 

particularidade e universalidade para o posterior retorno à singularidade. O fato precisa 

ser confrontado com o contexto, com a intertextualidade de outros fatos e com a 

totalidade histórica para posteriormente materializar-se no texto. 
 

A linguagem jornalística quer apreender a singularidade, mas só pode fazê-lo 

no contexto de uma particularidade determinada, ou seja, no contexto de 

generalizações e conexões limitadas, capazes de atribuir sentido ao singular 

sem, no entanto, dissolvê-lo enquanto fenômeno único e irrepetível (GENRO 

FILHO, 2012, p. 191). 

Genro Filho sustenta que, diferente da arte e da ciência, o jornalismo não pode 

ser reduzido a um epifenômeno do capitalismo e ao seu aspecto mercadológico. O autor 

vê neste exercício um movimento revolucionário, impedindo o jornalismo a se limitar 

ao modelo capitalista no qual está inserido. Critica, portanto, o modelo jornalístico 

chamado de pirâmide invertida em que a notícia aborda do mais importante para o 

menos importante.  

Para o autor, o segredo da pirâmide é que ela está invertida quando, segundo ele, 

deveria estar como as pirâmides seculares do velho Egito: assentada sobre sua base 

natural. Defende que sempre que um fato se torna notícia jornalística, ele é apreendido 

pelo ângulo da sua singularidade, mas abrindo um determinado leque de relações que 

formam o seu contexto particular. De acordo com o autor, é na totalidade dessas 

relações que se reproduzem os pressupostos (ontológicos e ideológicos) que 

direcionaram sua compreensão. 
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As possibilidades de discutir a implicação desta teoria jornalística são vastas, no 

entanto, este artigo examina a referência à cidadania na obra central do autor. O foco é a 

análise de Genro Filho sobre a relação ambígua entre o jornalismo e a cidadania real e 

imaginária presentes na práxis. 

Os temas são discutidos especialmente no Capítulo VIII Capitalismo e 

jornalismo: convergências e divergências de O Segredo da Pirâmide, em que o autor 

evidencia o surgimento do jornalismo, a relação entre a cidadania real e a imaginária, a 

notícia como produto industrial, a inspiração de Benjamin para as potencialidades do 

jornalismo, a fecundidade do singular e a manipulação dos meios, analisados nas seções 

a seguir. 

O capitalismo, o jornalismo informativo e a cidadania real e imaginária 

O jornalismo nasceu de processos socioculturais e mercantis durante o 

desenvolvimento ocorrido na Europa entre os séculos XVI e XVII: informava, distraía, 

divulgava mercadorias. Logo então, o surgimento do jornalismo serviu de instrumento à 

burguesia, que fez uso do relato jornalístico para alcançar interesses econômicos e para 

a difusão de posicionamentos políticos e ideológicos, com o intuito de ascender ao 

poder, como ressaltam Genro Filho (2012) e Marcondes Filho (2002). 

De acordo com Sousa (2008), entre o século XVIII e a primeira metade do 

século XIX, a imprensa foi essencialmente opinativa e partidária. Segundo o autor, a 

partir da Revolução Industrial, o fazer jornalístico artesanal tornou-se produto e 

produtor da Indústria Cultural, passou a integrar o sistema capitalista. Passou a ser 

produzido por empresas profissionalizadas, mantidas por interesses comerciais. 

No final do século XIX e início do século XX se estabeleceram os princípios 

democráticos do jornalismo, a partir de mudanças ocorridas nas relações de poder nos 

Estados Unidos e na Europa (GENRO FILHO, 2012). Tal concepção originou-se de 

sucessivas transformações acerca do papel social da mídia, muitas delas influenciadas 

pelas alterações nos cenários políticos e econômicos das sociedades e, mais 

recentemente, nos processos tecnológicos de que o jornalismo necessita para penetrar no 

tecido social. 

No início do Capítulo VIII, Genro Filho (2012) aponta alguns inventos 

tecnológicos, como o telégrafo (l840), a rotativa (l864), o cabo submarino (l850), a 

expansão das linhas férreas (l928-1850), a linotipo (l886), o aperfeiçoamento da 
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fotografia (l897), que permitiram melhorar o jornalismo e produzi-lo em menos tempo. 

Também ressalta o crescimento da população urbana, a diminuição do analfabetismo e o 

desenvolvimento do correio como contribuições para o aumento do número de leitores. 

Entretanto, os avanços técnicos e o aumento da circulação, que foi impulsionado com a 

baixa do preço do exemplar, aumentaram sensivelmente os gastos. O próprio 

desenvolvimento do capitalismo mostrou a solução por meio da publicidade. 

 

Estava nascendo o jornalismo informativo ou, se preferirmos, o "jornalismo 

por excelência". A ideia simplista de que "os fatos são sagrados" e de que a 

opinião pertence a uma órbita autônoma, tornou-se a expressão prosaica do 

que viria a ser a " ideologia da objetividade", marcando o fim de uma época 

na qual a notícia sempre se escrevia entremeada de comentários e salpicada 

de adjetivos. Também os temas da notícia vão mudando gradualmente. Ao 

lado das questões políticas, econômicas, literárias ou científicas, surgem as 

informações sobre acontecimentos banais que, cada vez mais, despertam 

interesse nos novos leitores e ocupam um espaço crescente nos jornais
4
 

(GENRO FILHO, 2012, p 174). 

 

         O autor enfatiza que, no século XIX, quando a imprensa norte-americana já tinha 

um caráter sensacionalista, a imprensa latino-americana seguia seu estilo literário e 

opinativo. A partir dos anos 1930, com o surgimento do rádio, começa a impor-se o 

conceito de notícia objetiva. Principalmente pela integração econômica, cultural e 

política crescente da América Latina, o que se produzia era uma crescente dependência 

informativa. Para o autor gaúcho, o processo de expansão imperialista dos Estados 

Unidos e a consequente subordinação econômica, política e cultural da América Latina 

coincide, em linhas gerais, com o processo de urbanização e industrialização dos países 

mais adiantados do continente. “Para esses países - entre os quais se inclui o Brasil - a 

subordinação ao imperialismo correspondeu a uma forma de integração no contexto 

mundial do capitalismo e da civilização que ele patrocinou” (GENRO FILHO, 2012, p. 

175). Por isso, em função também de condições internas e não apenas externas, o 

"conceito objetivo de notícia"
5
 acabaria se impondo - ainda que mais tarde -, por derivar 

de necessidades sociais
6
 geradas pelo desenvolvimento capitalista. 

         Genro Filho (2012) lembra que – embora só no século XIX tenham surgido alguns 

inventos que favoreceram diretamente o jornalismo – o papel apareceu no Ocidente no 

século XII, a imprensa em 1450 e os primeiros jornais (que ainda não eram diários) já 

circulavam no século XVI. Foram os banqueiros e os mercadores os primeiros 

                                                 
4 Grifos do autor. 
5 Idem. 
6 Ibidem. 
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interessados em receber e utilizar os jornais. O autor defende que a dinâmica radical do 

processo de expansão do jornalismo ocorre somente mais tarde, com o capitalismo.  

 

Portanto, o significado social dos fatos mais diversos não era evidente, já que 

eles apresentavam mediações obscuras, longínquas e até místicas com seus 

contextos particulares e com a totalidade histórico-social. Os significados 

sociais só se revelavam quando os fatos nasciam com uma cruz na testa, 

marcados pela autoridade dos acontecimentos econômicos, expressamente 

culturais ou datados e assinados pelo poder espiritual ou temporal (GENRO 

FILHO, 2012, pp. 177-178). 

 

         É neste ponto de virada da História que as conexões entre cidadania e jornalismo 

tornam-se mais nítidas, segundo Genro Filho (2012). Afinal, a partir da segunda metade 

do século XIX, as relações sociais implantam uma nova dinâmica na complexa rede de 

determinações entre os indivíduos e a sociedade, “condicionando uma série de 

obrigações e direitos que tensionam no sentido da igualdade formal como garantia da 

desigualdade real” (GENRO FILHO, 2012, p. 178). O autor cita Antonio Serra
7
, para 

destacar que o sentido individual da leitura jornalística se situa, assim, ao nível da 

cidadania, ou seja, condição imaginária do indivíduo na sociedade, o qual a partir desse 

procedimento se inteira daquilo que diz respeito ao meio de que é sócio, do qual integra. 

 
Pode-se, aqui, apenas corrigir a afirmação de que a cidadania patrocinada 

pela sociedade burguesa é uma "condição imaginária". Ao contrário, a 

cidadania no capitalismo desenvolvido é, via de regra, uma relação histórica 

real e efetiva. O que é imaginário ou, mais precisamente, jurídico-formal é a 

igualdade que ela implica. A cidadania burguesa é constituída por relações 

efetivas entre os indivíduos, cuja base são as necessidades do capital de 

assalariar e submeter trabalhadores "livres"
8
 (GENRO FILHO, 2012, p. 178). 

 

Aqui, cabe ressaltar: ainda que e o conceito teórico de cidadania tenha seus 

primórdios na Grécia Antiga e a elaboração jurídica da categoria de cidadão tenha uma 

origem mais propriamente romana, a noção de cidadania somente pode ser apreendida 

como um conceito histórico – seu sentido varia no tempo e no espaço, conforme 

Botelho e Schwarcz (2012). De acordo com Carvalho (2013), o cidadão surge 

historicamente como processo de lutas no interior das políticas nacionais e de lutas 

pelos direitos dentro das fronteiras geográficas e políticas do Estado-nação. Portanto, a 

construção da cidadania é um processo que diz respeito à relação das pessoas e grupos 

com o Estado e, mais atualmente, com o sentimento de pertença a uma nação. 

                                                 
7 In: SERRA, Antonio. O desvio nosso de cada dia: a representação do cotidiano num jornal popular. Rio de 

Janeiro, Achiamé, 1980. p. 25. 
8 Grifos do autor. 
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Afinal, é justamente na Modernidade que o conceito e a prática social da 

cidadania ganharam desenvolvimentos decisivos, conforme Botelho e Schwarcz, 

(2012), e foram incorporados definitivamente ao vocabulário e à experiência política 

cotidiana. Porém, diante do fortalecimento da urbanização, a luta pela cidadania juntou-

se a dos direitos civis e foi impulsionada pelos direitos sociais que, partir dos anos 1970, 

ganhavam espaço em muitos países. Botelho e Schwarcz, (2012) sublinham, no entanto, 

que a garantia e o exercício de certos direitos não significa o gozo de outros. 

Atualmente predomina a ideia de que ser cidadão é ser livre, gozar de igualdade 

de direitos e de obrigações. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 

igualdade perante a lei. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, 

ou seja, como resumem Pinsky e Pinsky (2008), exercer a cidadania plena é gozar de 

direitos sociais, civis e políticos. “Os direitos civis e políticos não asseguram a 

democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na 

riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice 

tranquila” (PINSKY e PINSKY, 2008, p. 11).  

Na perspectiva marxista de Adelmo Genro Filho, essa cidadania apresenta, 

então, aspectos formais (relativos à igualdade) que devem ser concretizados e, de outro 

lado, aspectos concretos (exploração e opressão) que devem ser erradicados. 

 
Portanto, essa relação social envolve dimensões objetivas de universalidade 

que transcendem a sociedade burguesa e se projetam como exigência política 

revolucionária, situada historicamente na perspectiva da explicitação e 

autoprodução do gênero humano. E envolve, igualmente, aspectos 

particulares referentes à dominação de classe, que situam a estrutura social 

como politicamente antagônica às próprias possibilidades da totalidade. É o 

fenômeno que Lukács chamou de "centralidade ontológica do presente"
9
 

(GENRO FILHO, 2012, pp. 178-179). 

 

         Genro Filho (2012) acentua que a universalidade por ele referida nada tem a ver 

com a tese da democracia como valor universal, mas as dimensões concretas da 

cidadania burguesa a que se refere apontam para o futuro, no sentido da verdadeira 

igualdade, e estão assentadas nas relações de trabalho cada vez mais socializadas e na 

própria igualdade formal. Entretanto, o autor pondera que tanto uma como a outra estão 

inseridas numa totalidade, cujas relações sociais são de exploração e opressão da 

maioria da sociedade pelos detentores do capital. 

         Em sua teoria marxista para o jornalismo, Genro Filho (2012) salienta a 

necessidade social do jornalismo informativo que, envolve, no entanto, essa contradição 

                                                 
9 Grifos do autor. 
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entre a cidadania real e a cidadania potencial que é constituída pelo capitalismo. “A 

cidadania burguesa implica uma situação prática e efetiva de universalidade dos 

indivíduos. Uma universalidade que, em graus variáveis, vai atingir a todos” (GENRO 

FILHO, 2012, p. 179). O autor lembra, porém, que esta noção de cidadania está 

comprometida com a desigualdade econômica, social e política. “O jornalismo 

informativo encarna essa ambivalência, cuja explicação está na relação dialética entre a 

particularidade e universalidade do próprio modo de produção capitalista” (GENRO 

FILHO, 2012, p. 179). 

         O autor destaca a relação simbiótica entre jornalismo e cidadania: por um lado, o 

jornalismo vem suprir necessidades profundas dos indivíduos e da sociedade que, 

teoricamente, independem das relações mercantis e capitalistas, embora tenham sido 

necessidades nascidas de tais relações e determinadas por elas. 

 

Não se trata, então, de carências meramente subjetivas ou ideológicas dos 

indivíduos que, através do jornalismo, teriam reforçada sua "condição 

imaginária" de cidadania. Por outro lado, em virtude do caráter de classe da 

sociedade burguesa, o jornalismo cumpre uma tarefa que corresponde aos 

interesses de reprodução objetiva e subjetiva da ordem social
10

 (GENRO 

FILHO, 2012, p. 180). 

 

         Para o autor, o jornalismo desempenha seu papel ideológico de reforçar também 

determinadas condições
11

 imaginárias de cidadania, preparando os indivíduos e as 

classes para a adesão ao sistema. Isso ocorre, tanto a partir da produção de um 

conhecimento que coincide com a percepção positivista que, segundo Genro Filho 

(2012) emana espontaneamente das relações reificadas do capitalismo – como pela 

reprodução dessa percepção, “a fim de garantir que a universalidade conquistada pelo 

capital continue sob a égide particular dos interesses capitalistas” (GENRO FILHO, 

2012, p. 180). É essa contradição que forma a base histórica para que o jornalismo seja 

um fenômeno ambivalente, já que tal conflito atravessa a lógica jornalística. 

 

É esse fenômeno que autoriza pensar num jornalismo informativo feito sob 

uma ótica de classe oposta e antagônica à ótica burguesa, assim como abre 

brechas para certas posturas críticas à ordem burguesa nos veículos 

controlados pelas classes dominantes. Esse último aspecto depende, não 

apenas da capacidade teórica e técnica do jornalismo, da sua ideologia e 

talento, mas também de uma dupla relação de forças: a luta política interna na 

redação e a luta mais ampla - e fundamental - pela influência e o controle 

sobre os meios de comunicação. São batalhas que se travam nas redações e 

sindicatos das categorias, mas basicamente fazendo com que o movimento 

operário e popular assimile e adote bandeiras políticas vinculadas a essa 

questão (GENRO FILHO, 2012, p. 180). 

                                                 
10 Grifo do autor. 
11 Idem. 
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Outros autores também tratam deste conflito. Gentilli (2005) ressalta que direitos 

civis, políticos e sociais são contrapostos e antagônicos em vários de seus fundamentos. 

Além disso, o direito à informação – relacionado a outros direitos – inclui, obviamente, 

as contradições e os antagonismos destes. “É um direito que fomenta o exercício da 

cidadania e permite ao cidadão o acesso e a crítica aos instrumentos necessários ao 

exercício pleno do conjunto dos direitos de cidadania” (GENTILLI, 2005, p. 128). 

Portanto, a cidadania envolve modos de identificação intersubjetiva entre as pessoas e 

sentimentos de pertencimento, de acordo com Botelho e Schwarcz (2012), criados 

coletivamente a partir de confrontos e negociações cotidianas, práticas e simbólicas. 

 

Jornalismo informativo: produto industrial, potencial de cidadania 

  

         Genro Filho (2012) estabelece que o jornalismo, enquanto forma específica de 

transmissão de informações, requer um meio técnico apropriado capaz de multiplicar e 

transportar a mesma informação em proporções de espaço e tempo radicalmente 

diferentes da comunicação interpessoal direta ou dos métodos artesanais. Por isso, o 

autor salienta que a indústria da informação surge como uma extensão da indústria 

propriamente dita e encontra nela sua base material, seu corpo de existência. 

         Para ele, a distinção entre jornalismo e imprensa, consequentemente, é 

fundamental: a imprensa é o corpo material do jornalismo, o processo técnico do jornal 

– que tem sua contrapartida na tecnologia do rádio, da TV, entre outros – e que resulta 

num produto final. Já o jornalismo é a modalidade de informação que surge 

sistematicamente destes meios para suprir certas necessidades histórico-sociais e que 

“expressam uma ambivalência entre a particularidade dos interesses burgueses e a 

universalidade do social em seu desenvolvimento histórico” (GENRO FILHO, 2012, p. 

182). 

         O autor adiciona outra perspectiva a esta ambivalência: o fato de que a notícia, 

enquanto produto jornalístico massificado pelo capitalismo, torna-se coletiva, não 

trazendo mais uma conotação pessoal de autoria, como anteriormente. O problema 

central, segundo o autor, é que, assim como os produtos industriais não são mais 

confeccionados pelo artesão e suas ferramentas individuais, mas coletivamente numa 

linha de montagem, a informação jornalística manifesta - predominantemente - uma 

percepção de classe ou grupo social.  
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O talento, a capacidade técnica e a visão ideológica pessoal de cada jornalista 

são importantes, como já foi acentuado, e poderão até prestigiá-lo diante de 

seus colegas e do público, não tanto como criador, mas principalmente como 

intérprete de uma percepção social da realidade, que ele vai reproduzir e 

alargar (GENRO FILHO, 2012, p. 184). 

 

         Para Genro Filho (2012) o aspecto estético, ou essencialmente criador no 

jornalismo será sempre subordinado ao processo de conhecimento cristalizado no 

singular. “Isso quer dizer que os aspectos lógicos subjacentes à apreensão do real 

através do singular-significante serão predominantes na atividade jornalística tomada 

em seu conjunto” (GENRO FILHO, 2012, p 184). É aí que resgata o pensamento do 

filósofo alemão Walter Benjamin, que havia percebido, na virada do século XX, as 

enormes potencialidades culturais e estéticas que nascem com a reprodutibilidade 

técnica, ao mesmo tempo em que se dissolve a aura das obras de arte, que estaria ligada 

à ideia de originalidade (BENJAMIN, 1982). O filósofo alemão reconhece as inovações 

tecnológicas como parte de uma práxis que ultrapassa a manipulação de classe a que 

servem tais instrumentos. 

         Genro Filho (2012) lembra que o escritor alemão Hans-Magnus Enzensberger
12

, 

fortemente influenciado por Benjamin, indicou as potencialidades político-

revolucionárias dos meios eletrônicos de comunicação, confrontando com a tradição da 

Escola de Frankfurt. Para Enzensberger os meios de comunicação não podem ser 

considerados como simples instrumentos de consumo ou manipulação, já que a função 

dos meios ultrapassa as necessidades estritas de reprodução do capital. 

         Sob o influxo destas perspectivas teóricas, Genro Filho (2012) afirma ser possível 

dar um passo à frente. Ele reconhece as potencialidades dos meios de comunicação 

modernos e admite o surgimento de uma nova forma social de conhecimento
13

 como foi 

o caso da ciência e da arte. Para o autor gaúcho, tais formas de conhecimento surgem 

com base no desenvolvimento tecnológico e são, então, incorporadas historicamente 

como novas modalidades de apropriação subjetiva do mundo e transcendem o modo de 

produção que está na sua origem. 

         

O surgimento do jornalismo pode ser situado no contexto desse modelo 

dialético. Não se trata de um fenômeno eterno, dotado de uma essência 

apriorística ligada ao conceito metafísico do homem, mas tão somente de um 

fenômeno histórico que ultrapassa a base social imediata que o constitui, a 

                                                 
12 In: ENZENSBERGER, Hans-Magnus. Elementos para uma teoria dos meios de comunicação. Rio de Janeiro, 

Tempo Brasileiro, 1978. (Biblioteca Tempo Brasileiro; 56). p. 56. 
13 Grifo do autor. 
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saber, o capitalismo. A essência do homem é, ela também, um processo e não 

uma substância inerte. Ou, o que significa a mesma coisa, a substância 

essencial do ser humano é precisamente o processo - seu processo de 

autoconstrução (GENRO FILHO, 2012, p. 187). 

 

         Para Genro Filho (2012) não importa qual seja o futuro, mas apenas assinalar que 

ele será diferente do passado e do presente. E que o jornalismo, algum dia, poderá vir a 

ser transformado. O autor acentua que o jornalismo não desaparecerá com o fim do 

capitalismo e que, “ao contrário, ele está apenas começando a insinuar suas imensas 

possibilidades e potencialidades histórico-sociais no processo de autoconstrução 

humana” (GENRO FILHO, 2012, p. 187). Acrescenta que como forma histórica de 

percepção e conhecimento o jornalismo está no fim do começo, não no começo do fim. 

“Noutras palavras, no entardecer do capitalismo, em que estamos adentrando, o 

jornalismo recém está chegando à sua juventude” (GENRO FILHO, 2012, p. 187). 

         Por isso, defende que o jornalismo moderno possui um potencial crítico e 

revolucionário na luta contra o imperialismo e o capitalismo, um potencial que o autor 

chama de desalienador e insubstituível para a construção de uma sociedade sem classes. 

De acordo com o autor, o jornalismo permite uma participação subjetiva no processo de 

significação do ser social, devido à natureza do conhecimento que produz. 

         Genro Filho (2012) salienta que as próprias contradições globais do modo de 

produção capitalista aumentam a capacidade crítica das massas, especialmente dos 

trabalhadores. O autor destaca que a consequência de tais fatores é a manipulação do 

jornalismo hegemonizado pelos interesses da burguesia, que ele classifica como 

monopolista. 

Por sua lógica intrínseca de perseguir o singular e expressar sua significação 

imediata, o jornalismo ao refletir a hegemonia da ideologia dominante, 

expressa também as contradições com as quais ela se debate, à medida que é 

obrigado a respeitar certa hierarquia objetiva dos fenômenos. Ou seja, 

enquanto se aprofundam as contradições do capitalismo, o jornalismo tende a 

refletir espontaneamente aspectos críticos da própria objetividade que 

reproduz. A solução é o controle mais estrito e ideologicamente mais 

cuidadoso dos meios de comunicação e das informações elaboradas (GENRO 

FILHO, 2012, p. 188). 

 

         Portanto, cada indivíduo, em alguma medida, precisa aproximar-se dessa realidade 

a partir de relações mediatas e imediatas. O autor ressalta que o imediato que cada 

pessoa percebe pelos meios de comunicação não é, realmente, algo dado imediatamente, 

mas uma realidade elaborada em função de certas técnicas e de um ponto de vista 

ideológico. “Trata-se, portanto, do resultado do processo de apreensão e elaboração 

feito por intermediários” (GENRO FILHO, 2012, p. 189).  
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         Para o autor, o que diferencia um do outro, é o grau de generalidade cristalizada na 

formulação que vai subsidiar o conhecimento, conforme a predominância do singular, 

do particular ou do universal. Deste modo, Genro Filho (2012) enfatiza que o processo 

de mediação inerente ao conhecimento jornalístico – que envolve instrumentos 

adequados a uma atividade social organizada – exige uma linguagem que otimize a 

predominância da singularidade. O exemplo trazido pelo autor é esclarecedor: 

 

No jornalismo não se pode dizer, por exemplo, que "a burguesia procura 

reprimir as greves porque elas ameaçam a reprodução ampliada do capital", 

afirmação que poderia caber num ensaio de ciências sociais. Dir-se-á algo 

como: "os diretores da Ford, fulano e beltrano, pediram a intervenção do 

Exército para reprimir os piquetes grevistas, depois que a proposta patronal 

foi rejeitada numa assembleia de cinco mil trabalhadores, realizada ontem à 

tarde no pátio da empresa. (... )" (GENRO FILHO, 2012, p. 191). 

 

         O autor define que são os fatos jornalísticos, objeto das notícias, que constituem a 

menor unidade de significação. Ou seja, existe um fluxo objetivo na realidade, de onde 

os fatos são recortados e construídos obedecendo a determinações ao mesmo tempo 

objetivas e subjetivas. 

 

Isso quer dizer que há certa margem de arbítrio da subjetividade e da 

ideologia, embora limitada objetivamente. A objetividade oferece uma 

multidão infinita de aspectos, nuances, dimensões e combinações possíveis 

para serem selecionadas. Além disso, a significação dos fenômenos é algo 

que, constantemente, vai se produzindo pela dialética dos objetos em si 

mesmos quanto da relação sujeito-objeto (GENRO FILHO, 2012, p. 195). 

 

Por isso o autor critica a concepção de que o jornalismo inevitavelmente 

fragmenta o real e, em consequência, é necessariamente manipulatório e alienante. Para 

Genro Filho (2012), esta visão é ingênua porque não consegue notar que a singularidade 

é uma dimensão objetiva da realidade e, além disso, que o singular também contém o 

particular e o universal. 

         Para ele, os novos meios de comunicação, que emprestam as condições técnicas 

para a realização do jornalismo, estão orientados para a ação e a dinâmica das relações 

sociais, não para a contemplação e a estática. Genro Filho (2012) sublinha que o 

jornalismo é a expressão mais radical dessa potencialidade. Afinal, a ideia de fluxo e as 

infinitas possibilidades de combinação das informações jornalísticas que saturam o meio 

social, oferecem enormes possibilidades para a negação da reificação ao invés de 

reforçá-la. O autor sustenta, portanto, que o jornalismo não desintegra e atomiza a 

realidade, pelo simples motivo que essa realidade não se oferece imediatamente à 

percepção como algo íntegro e totalizado. “É no processo do conhecimento que a 
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realidade vai sendo integrada, já que ela se mostra primeiro como caos, como algo 

desconhecido e imprevisível” (GENRO FILHO, 2012, p. 221). 

         É a partir destas premissas que se pode pensar a cultura em geral e o jornalismo 

em particular como práxis, não apenas como manipulação e controle. O autor é otimista: 

 

De um lado, em virtude da propriedade privada dos meios de comunicação e 

da hegemonia ideológica da burguesia, o jornalismo reforça a cosmovisão 

dominante. De outro, a apreensão e reprodução do fato jornalístico podem 

estar alicerçadas na perspectiva de uma cosmovisão oposta e de uma 

ideologia revolucionária (GENRO FILHO, 2012, pp.221-222). 

 

A abordagem jornalística tende a apanhar a realidade pelo movimento e este 

como produção do novo, da singularidade, com potencial revolucionário. É neste 

sentido que Genro Filho conecta o jornalismo à atividade democrática, ao seu potencial 

crítico e transformador, à sua compreensão dos fatos sociais, conforme salienta Pontes 

(2017). Adelmo Genro Filho apresenta o jornalismo, portanto, como catalizador da 

cidadania real. 

Apontamentos finais 

No intuito de examinar a referência à cidadania na obra O Segredo da Pirâmide: 

para uma teoria marxista do jornalismo, de Adelmo Genro Filho, foi possível refletir 

sobre a relação ambígua entre o jornalismo e cidadania real e potencial presentes na 

práxis da profissão.  

Para Genro Filho, ainda que o capitalismo tenha trazido inúmeros imperativos à 

vida social, o jornalismo informativo (surgido em seu bojo) supre necessidades 

profundas dos indivíduos e da sociedade. Para o autor, não se trata de carências 

subjetivas ou ideológicas dos indivíduos que, por meio do jornalismo, teriam reforçada 

sua condição imaginária de cidadania, mas que, justamente, o jornalismo cumpre uma 

tarefa que corresponde aos interesses de reprodução objetiva e subjetiva da ordem 

social. Ou seja, o jornalismo seria uma espécie de garantidor desta cidadania real, 

potencializada pelo capitalismo. 

O autor salienta que para se compreender as potencialidades do jornalismo – e as 

carências que ele vem suprir no processo histórico global – é preciso perceber que há 

uma nova dimensão do relacionamento entre o indivíduo e o gênero humano, 

inaugurada pelo desenvolvimento da sociedade capitalista.  
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O jornalismo informativo – uma modalidade de conhecimento que deve ser 

compreendida e recuperada na perspectiva revolucionária e no sentido humanizador, 

conforme defende o autor – é que encarna essa ambivalência, oriunda na relação entre a 

particularidade e universalidade do próprio modo de produção capitalista. Genro Filho 

também sustenta que é essa contradição que forma a base histórica para que o 

jornalismo seja um fenômeno ambivalente, já que tal conflito atravessa a lógica 

jornalística. Ou seja, o jornalismo é, ao mesmo tempo, manipulado pelas forças do 

capitalismo (enquanto empresa jornalística produtora de sentidos), e potencialmente 

revolucionário da cidadania de seu tempo, já que dá condições para que as pessoas 

informem-se e exijam seus direitos (muitas vezes desrespeitados pelo capitalismo). 

 É interessante notar que toda a obra de Adelmo Genro Filho está centrada nesta 

capacidade transformadora do jornalismo. A cidadania é seu pano de fundo, mas é 

tratada especialmente no Capítulo VIII Capitalismo e jornalismo: convergências e 

divergências, em que o autor destaca o surgimento do jornalismo, a relação entre a 

cidadania real e a cidadania imaginária, a notícia como produto industrial, a inspiração 

de Benjamin para as potencialidades do jornalismo, a fecundidade do singular e a 

manipulação dos meios. 

 Entretanto, o autor não apresenta uma definição conceitual sobre cidadania, mas 

a esclarece, à luz do marxismo, como modo de combater a desigualdade real. Ou seja, o 

jornalismo é o meio revolucionário de propiciar a igualdade, mesmo no sistema 

capitalista, graças à sua ambivalência flexionada à categoria singularidade. 

De acordo com Pontes (2015), mesmo aquilo considerado falso, desnecessário, 

manipulado, ou que reproduza as ideologias dominantes, realizaria a funcionalidade 

principal do jornalismo e responderia a uma necessidade tanto de grupos prevalentes 

como do próprio público. Para Genro Filho, “o jornalismo permaneceria como uma 

potência, uma possibilidade a ser construída pelos jornalistas e pela sociedade” 

(PONTES, 2015, p. 462). 

Curiosamente, entremeada pela acidez de sua crítica filosófica, Genro Filho 

recobre de otimismo a Teoria do Jornalismo, ao incumbir sua práxis do influxo 

transformador. O autor gaúcho, que nem observou os sóis do novo século, antevia as 

potencialidades do novo jornalismo que se abre, desbravado por repórteres 

independentes, alternativos, empreendedores do capitalismo que vem absorvendo a 
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imprensa tradicional. Temas para estudos futuros, brechas que se abrem a fim de 

concretizar a cidadania potencial que o jornalismo vislumbra. 
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