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Resumo

Este trabalho se propõe a colocar em debate a discussão gramsciana de que a dominação
da  classe  dominante  sobre  a  dominada  em uma  sociedade  se  fundamenta  em uma
hegemonia  cultural,  com  a  discussão  pós-colonial  desenvolvida  pelo  português
Boaventura  Souza  Santos  de  que,  ao  canonizar  determinadas  referências  como
universais, a cultura ocidental contemporânea exclui diversas formas de conhecimento.
Tal  debate  abordará  a  maneira  como  essas  relações  se  expressam  no  processo  de
produção do discurso jornalístico hegemônico em uma sociedade.
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Introdução

O estudo a respeito do jornalismo exige compreender a função que tal  prática

cumpre na sociedade. Há diversas matizes para se abordar tal tema, entretanto, com o

objetivo  de  compreender  o  papel  do  discurso  jornalístico  na  construção  da  opinião

pública, este trabalho se vale da teoria gramsciana de que a dominação de uma classe

sobre outra em uma sociedade se fundamenta em uma hegemonia cultural, exercida por

meio  do  controle  do  sistema educacional,  das  instituições  religiosas  e  também  dos

meios de comunicação (GRAMSCI, 1979).

Tal teoria é enriquecida neste estudo pela elaboração de Boaventura Sousa Santos,

mais  especificamente pelo argumento  de que a  cultura  ocidental  contemporânea,  ao

canonizar  determinadas  referências  como  universais,  exclui  diversas  formas  de

conhecimento, identificadas com as culturas e povos que fazem parte dos “vencidos” na

história oficial (SANTOS, 2006). 

Para  desenvolver  tal  investigação,  o  conceito  de  hegemonia  em Gramsci  será

debatido em sua relação com o discurso jornalístico.  Será desenvolvida,  ainda,  uma

1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação,
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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discussão sobre a cultura “cosmopolita” pós-moderna como elemento de padronização

de  culturas,  ainda  que  sob  a  cortina  de  fumaça  da  fragmentação.  Em meio  a  este

processo de constituição de hegemonia cultural, será feita uma breve discussão, ainda, a

relação do jornalismo com a opinião pública antes das conclusões.

O conceito de hegemonia e sua relação com o discurso jornalístico

Para Antonio Gramsci  (1979),  a  dominação de uma classe sobre outra  não se

ampara apenas nos aparatos repressivos do Estado, situação que tornaria a tomada de

poder relativamente mais fácil pela classe dominada, visto que a disputa seria apenas

bélica.  Para  o  autor,  o  poder  da  elite  dominante  em  uma  sociedade  é  garantido

essencialmente pela hegemonia cultural que ela consegue exercer, por meio do controle

de instituições,  como o sistema educacional,  as instituições religiosas e os meios de

comunicação.  Ainda  que  possamos  somar  a  esta  elaboração  uma  infinidade  de

dispositivos do cotidiano, à luz do debate de Foucault (1979) acerca do biopoder e a

biopolítica como fenômenos presentes em nossa sociedade, a mediação realizada apelos

meios de comunicação permanece tendo um papel importante nas sociedades.

A fim de desmitificar distorções suscitadas por polêmicas políticas em torno do

conceito  de  hegemonia,  Aldo  Tortorella  (s.d.)  discorre  sobre  o  tema,  buscando

diferenciar o conceito de hegemonia da ideia de “dominação” em Gramsci:

O conceito gramsciniano de hegemonia se contrapõe, nos Cadernos do Cárcere,
à ideia de "dominação". (...) o que estabelece uma hegemonia é um complexo
sistema  de  relações  e  de  mediações,  ou  seja,  uma  completa  capacidade  de
direção. (...) É um complexo de atividades culturais e ideológicas - das quais
são  protagonistas  os  intelectuais  -  que  organiza  o  consenso  e  permite  o
desenvolvimento da direção moderada. (TORTORELLA, s.d.)2

Afonso Albuquerque (1999) apresenta, ainda, a leitura de Stuart Hall (1993), que

se  apropria  do  conceito  do  italiano  Antonio  Gramsci,  produzindo  uma  elaboração

bastante esclarecedora para os efeitos deste estudo:

A “hegemonia” está em ação quando setores da classe dominante não
apenas  dominam,  mas  dirigem –  conduzem:  elas  não  somente
possuem poder para coagir, mas o organizam ativamente de modo a
comandar e conquistar o consenso das classes subordinadas para as
suas contínuas oscilações (HALL3 apud ALBUQUERQUE, 1999, p.
15)

2 Aldo Tortorella é diretor da revista italiana Critica Marxista. Conceito encontrado no “Vocabulário Gramsciniano”
da página eletrônica “Gramsci e o Brasil”, disponível em: <www.artnet.com.br/gramsci>. Acesso em: 11 nov. 2010.
3 HALL, Stuart et al.  A produção social das notícias: o  mugging nos media. In: Jornalismo: questões, teorias e
estórias. Vega: Lisboa, 1993, p. 224-448.
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Bruno Latour (2009, p. 89) oferece uma descrição do que é o discurso que se

adéqua bastante ao presente trabalho: “O discurso não é um mundo em sim, mas uma

população  de  actantes  que  se  misturam  tanto  às  coisas  quanto  às  sociedades,  que

sustentam ambas, e que as mantêm”. A ideia de que a dominação de classe é construída

a partir de um processo de hegemonia cultural, como propõe Gramsci pode dialogar,

portanto, com diferentes concepções, não sendo contraditória (e podendo até mesmo ser

atualizada)  pelas  proposições  Foucaultianas,  e  podendo  dialogar  até  mesmo  com o

conceito de discurso de Latour. 

Assim, o papel do jornalismo, um dos instrumentos de elaboração e difusão do

discurso hegemônico, sobretudo por meio dos meios de comunicação, é o de reforçar a

cultura dominante, seus valores e sua hierarquia. As teorias construcionistas defendem

que 

os media noticiosos estruturam inevitavelmente a sua representação
dos acontecimentos, devido a diversos fatores, incluindo os aspectos
organizativos  do  trabalho  jornalístico  (ALTHEIDE,  1976),  as
limitações orçamentais (EPSTEIN, 1973), a própria maneira como a
rede  noticiosa  é  colocada  para  responder  à  imprevisibilidade  dos
acontecimentos (TUCHMAN, 1978) (TRAQUINA, 2005, p. 169). 

Outro teórico que utiliza o conceito de hegemonia em uma pesquisa do campo da

Comunicação Social é Jorge Pedro Sousa (2000, p. 155), que descreve como se dá a

disputa de ideias por meio dos meios de comunicação de massa, sobretudo o jornalismo,

na sociedade contemporânea:

(...) a comunicação jornalística, ao dar visibilidade apenas a certos
acontecimentos  e  certas  ideias  e  ao  participar  nos  processos  de
interpretação  e  de  significação  construídos  sobre  esses
acontecimentos e sobre essas ideias seria uma das mais importantes
forças  de  sustentação  e  amplificação  da  ideologia  dominante  e
hegemônica.

O reforço da ideologia hegemônica também é identificado pelos estruturalistas.

Esta teoria identifica a notícia como produto social resultante de diversos fatores. Entre

eles está a organização burocrática da mídia, que estabelece hierarquias e relações entre

os profissionais que levam jornalistas a introjetarem valores da corporação, promovendo

muitas vezes autocensuras e condicionando-se a atuar de acordo com a lógica que lhe é

outorgada pela empresa. 

Outro fator que compõe o produto social notícia é a própria estrutura dos valores-

notícia,  estabelecida de acordo com a visão hegemônica centro-ocidental  de mundo.
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Esta visão é construída historicamente, como expressa Gruzinski (2001, p. 35): “não é o

silêncio  dos  arquivos  que  explica,  até  data  recente,  as  lacunas  ou  as  falhas  das

pesquisas, mas uma tendência a esquecer a história de certas regiões do globo”. 

O terceiro fator apresentado pelos construcionistas é o momento de construção da

notícia em si, que envolve um processo de identificação e contextualização do fato a ser

narrado.  O jornalista  faz uma “tradução” cultural  das notícias,  de forma a torná-las

legitimadoras  da  sociedade  capitalista  moderna.  Os  fatos  noticiáveis  são

desestruturadores da ordem vigente e as notícias têm o papel de dar uma forma que os

torne novamente estruturadores desta ordem.

A escola culturalista britânica defende que o jornalismo contribui para a obtenção

e/ou  manutenção  de  uma  hegemonia  ideológica:  “Assim,  para  os  defensores  desta

teoria, o processo de produção das notícias não só pressupõe a natureza consensual da

sociedade como sublinha o papel das notícias no reforço da construção da sociedade

como consensual” (TRAQUINA, 2005, p. 177).

Nelson  Traquina  (2005),  a  partir  da  leitura  de  Stuart  Hall,  defende  que  a

subordinação de jornalistas a  linhas editoriais  não está  necessariamente ligada a um

processo de sujeição do empregado ao empregador, mas possui base em uma visão de

mundo introjetada pelo profissional. 

(...) queremos chamar a atenção para as mais rotineiras estruturas de
produção de notícias, para observar como é que os media vêm, de fato,
em última instância,  a  reproduzir  as  definições dos poderosos,  sem
estarem, num sentido simplista, ao seu serviço. Devemos aqui insistir
numa  distinção  crucial  entre  definidores  primários  e  secundários.
(HALL apud TRAQUINA, 2005, p. 177).

Em poderosos, ou definidores primários, é possível fazer a leitura de que se trata

da elite dominante, detentora e difusora da ideologia hegemônica. 

Em  sua  tese  de  doutorado,  Oliveira  (1996)  explica  que  o  “acontecimento”,

segundo  o  conceito  de  Edgar  Morin,  é  algo  imprevisível  e,  por  assim  ser,  tem  o

potencial  de  desestruturar  uma  determinada  lógica,  um  modus  vivendi.  Trata-se,

portanto, de uma variável entrópica desestruturante do sistema, segundo a definição de

Morin. O conceito se aproxima da ideia de “imagens desestabilizadoras” descrita por

Santos  (2006,  p.  83):  “só  as  imagens  desestabilizadoras  nos  podem  restituir  a

capacidade de espanto e de indignação”.

Para Valdir de Castro Oliveira (1996, p. 11), esta variável é tornada inteligível e é

até naturalizada como algo pertencente ao sistema pela decodificação fornecida pelo
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jornalismo: “o acontecimento é desestruturante e a notícia estruturante, embora sejam

dialeticamente interligados”. Desta forma, o jornalismo é utilizado como instrumento de

legitimação e manutenção de uma determinada ordem em vigor:

Por  ser  o  acontecimento  uma  forma  de  revés  que  prejudica  e
compromete a previsibilidade e a racionalidade do sistema, além de
colocar em xeque as expectativas dos atores sociais, a principal função
do jornalismo é a de codificá-lo, de tal  maneira que suas variáveis
entrópicas  sofram  um  deslocamento  semântico  e  possam  ser
racionalmente  entendidas  e  seus  significados  naturalizados  pelos
atores sociais (OLIVEIRA, 1996, p. 11).

Entretanto,  embora  a  notícia  seja  entendida  como  uma espécie  de  dispositivo

reestruturador da ordem, cabe ressaltar que esta reestruturação não é necessariamente

uma volta ao estado de coisas anterior ao acontecimento (elemento desestruturante):

Em  vez  de  enfrentar  as  perturbações  ocasionais  baseando-se  num
fundo de ordem sempre pronto a  se  impor,  a  maioria dos  sistemas
manifesta  comportamentos  flutuantes  entre  diversos  estados  de
equilíbrio, sem que exista necessariamente um mecanismo de retorno
à “normalidade”. Ao contrário, a longo prazo a reprodução de estados
aparentemente  semelhantes  ou  vizinhos  acaba  criando  situações
novas.  Quanto  mais  as  condições  são  perturbadas,  mais  ocorrem
oscilações  entre  estados  distintos,  provocando  a  dispersão  dos
elementos  do  sistema,  que  ficam  oscilando  em  busca  de  novas
configurações.  Os  movimentos  do  sistema  flutuam  entre  a
regularidade  absoluta  e  a  irregularidade  absoluta,  mantendo  uma
margem importante de imprevisibilidade” (GRUZINSKI, 2001, 59).

Portanto, discurso hegemônico pode admitir alterações, desde que essas mudanças

não  representem  uma  ameaça  à  ordem  vigente.  Gruzinski  (2001)  explica  essas

alterações,  demonstrando  a  capacidade  de  adaptação  dos  sistemas,  mas,  ao  mesmo

tempo, alertando para a imprevisibilidade intrínseca a tais processos. Se essas alterações

não  fossem  admissíveis,  não  haveria  possibilidade,  por  exemplo,  de  oscilações  da

opinião pública, tema que será tratado no próximo bloco. 

2. A cultura “cosmopolita” pós-moderna

Para Oliveira (1996), os acontecimentos, como variável entrópica desestruturante

do sistema, precisam ser “naturalizados”. Partindo desta leitura, é possível apreender

que a dominação exercida por meio da cultura não se apresenta como imposição ou

mesmo como dominação que é, sob o risco de provocar reações contra-hegemônicas.

Boaventura  Sousa  Santos  (2006,  p.  30-31)  explicita  bem  esta  “camuflagem”  da

dominação expressa sobretudo no discurso pós-moderno:
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Em primeiro lugar, a celebração da fragmentação, da pluralidade e da
proliferação  das  periferias  oculta  a  relação  desigual,  central  no
capitalismo  moderno,  entre  o  Norte  e  o  Sul.  A proliferação  das
periferias acarreta a proliferação dos centros e com esta desaparecem
as relações de poder entre centro e periferia que são constitutivas do
capitalismo, isto é, desaparecem as diferenças capitalistas, colonial e
imperial.(...). Por fim, fica sempre por saber se a declaração do fim
das metanarrativas e das totalidades hierárquicas não é ela mesma uma
metanarrativa cuja totalidade e hierarquia se insinua na celebração da
fragmentação e da diferença.

A  ideia  moderna  de  uma  cultura  universal  dominante,  pretensamente  mais

“civilizada”  que  as  outras,  portanto,  é  substituída  pela  noção  pós-moderna  de  uma

cultura  “cosmopolita”  –  popularizada  pelo  já  desgastado  termo  “globalização”  –,

supostamente  construída  a  partir  de  hibridismos.  Ocorre  que  a  horizontalização  de

valores e culturas proposta por correntes pós-modernas resulta  em uma trivialização

homogeneizante das diferenças, à medida que iguala os sujeitos e as culturas, em lugar

de  valorizar  a  diversidade:  “A  comunicação  e  a  cumplicidade  permitidas  pela

globalização hegemônica assentam numa troca desigual que canibaliza as diferenças em

vez de permitir o diálogo entre elas” (SOUSA SANTOS, 2006, p. 86).  

Em um belo trabalho que intenciona valorizar o processo de mestiçagem como

algo rico e merecedor de atenção pelo seu papel na composição das culturas,  Serge

Gruzinski,  em  O  pensamento  mestiço,  também  critica  a  lógica  padronizadora  da

globalização hegemônica4:

Volta e meia associam-se mestiçagens, uniformização e globalização.
Acelerando as trocas e transformando qualquer objeto em mercadoria,
a  economia-mundo  teria  acionado  circulações  incessantes  que
alimentam  um  melting-pot planetário.  As  produções  mestiças  ou
exóticas  divulgadas  pela  World  Culture  constituiriam  uma
manifestação  direta  da  globalização,  um  filão  sistematicamente
explorado pelas indústrias culturais de massa. Aliás, elas se adaptam
tanto às culturas new age, que pretendem que tudo é “fusão’, como ao
cosmopolitismo multicultural exibido pelas novas elites internacionais
(GRUZINSKI, 2001, p. 16).

Como  a  cultura  capitalista  ocidental  é  assumida  como  universal  pelas  elites

internacionais,  sua  hegemonia  é  naturalizada  como  “avanço  civilizatório”.  Esta

dominação pode ser expressa em um discurso pretensamente democratizante, como o

exemplificado  acima,  ou  sob  justificativas  que  serem “técnicas”,  como  no  caso  da

economia.  Neste  caso,  o  discurso  utilizado  desconsidera  o  aspecto  absolutamente

4 A expressão “globalização hegemônica” é do português Boaventura de Sousa Santos.
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político  das  decisões  econômicas  dos  governos  nacionais,  como  ilustra  Boaventura

Sousa Santos (2006, p. 62):

De  todos  os  fundamentalismos  vigentes  nas  sociedades
contemporâneas, o fundamentalismo neoliberal é, sem dúvida, o mais
intenso. Consiste na subordinação da sociedade no seu conjunto à lei
do valor que rege a economia de mercado, entendido agora, mais do
que nunca,  como mercado global.  A economia de mercado,  o mais
recente  heterónimo  do  capitalismo,  transformou-se,  nas  últimas
décadas,  no  substituto  do  contrato  social5,  um  substituto
pretensamente mais universal por não distinguir entre zonas coloniais
e  não  coloniais.  Apresenta-se  como  uma  raiz  económica  e  social
universal  que  obriga  a  maioria  dos  países  a  opções  dramáticas  e
radicais, para muitos deles, à opção entre o caos da exclusão e o caos
da inclusão na economia mundial.

Assim,  Santos  desvela  o  caráter  político  e  hegemonizante  dos  discursos

pretensamente técnicos ou consensuais em torno do debate econômico nos países. Ainda

tratando  do  processo  de  globalização,  Serge  Gruzinski  (2001,  p.  40)  analisa  o

aparecimento de um “idioma planetário” que, conforme sua definição, não é gratuito:

Por  trás  do  seu  caráter  aproximativo,  esse  discurso,  que  vai  se
banalizando, não é tão neutro nem tão espontâneo como parece. Nele
é  possível  enxergar  a  linguagem  de  identificação  das  novas  elites
internacionais,  que,  desenraizadas,  cosmopolitas  e  ecléticas,  apelam
para todo tipo de empréstimo às “culturas do mundo”. Tal linguagem
corresponderia a um fenômeno social e a uma tomada de consciência
desses ambientes acostumados a consumir tudo o que o globo lhes
oferece, e para os quais o híbrido parece estar desbancando o exótico.
Uma nova maneira – a não ser que aí se veja uma variante do velho
cosmopolitismo europeu – de se distanciar do meio de origem e de se
distinguir  do  resto  da  população.  Um  modo  também  de  pôr  no
mercado novos produtos, revestindo-os de uma aura sedutora.

Para além de criticar o pensamento pós-moderno, Amálio Pinheiro (2006) ironiza

seu pretenso caráter de novidade, ao menos no contexto dos países latinos: 

Afirmar, entre nós, que agora todas as informações podem estar em
todos os lugares ao mesmo tempo, é bastante velho: aqui os tempos
históricos sempre se hibridizaram e o artifício das citações múltiplas e
multilíngues  é  práxis  sanguínea,  desde  poetas  da  Colônia  como
Gregório de Matos (PINHEIRO, 2006, p. 18).

5 O conceito de contrato social é ilustrado e ao mesmo tempo questionado por Bruno Latour (2009) com maestria:
“Hobbes define um cidadão nu e calculador que constitui o Leviatã, este deus mortal, esta criatura artificial. O que
sustenta  o  Leviatã?  O cálculo  dos  átomos  humanos  gerados  pelo  contrato,  o  qual  decide  quanto  à  irreversível
composição da força de todos nas mãos de um único. Do que é feita essa força? Da autorização dada por todos os
cidadãos nus a uma única pessoa que pode falar em seu nome. Quem age quando ele age? Nós, que delegamos a ele,
de forma definitiva,  nosso poder.  A República é uma criatura  artificial  paradoxal,  composta  de cidadãos unidos
apenas através da autorização dada a uma pessoa para representá-los todos. O soberano fala em seu nome ou em
nome daqueles que o autorizam? Questão insolúvel  que a  filosofia  moderna nunca terminou de desembaralhar”
(LATOUR, 2009, p. 34).
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Entretanto, a forma de estar em todos os lugares ao mesmo tempo apresenta-se

como uma novidade a ser consumida, em especial no campo jornalístico. Corroborando

o debate de Gruzinski (2001, p. 40) sobre como as elites apelam para “apelam para todo

tipo de empréstimo às ‘culturas do mundo’”, um exemplo bastante concreto no âmbito

do  jornalismo  são  as  seções  nacionais  da  British  Broadcaston  Corporation (BBC).

Traduzida para 28 idiomas e apresentada em programas de TV e rádio em dezenas de

países, a BBC se vale de sotaques e fenótipos diversos para expressar a visão de mundo

de sua direção editorial, britânica. 

3. Jornalismo e opinião pública

A partir da compreensão, que se buscou explicitar acima, de que o jornalismo feito

por empresas,  de alcance nacional e até internacional,  tem como papel,  em geral,  o

reforço  do  discurso  culturalmente  hegemônico  em  uma  sociedade  –  certamente  há

exceções –, seja este discurso moderno ou pós-moderno; em diversos autores e teorias é

possível identificar uma outra relação que se dá por consequência desta primeira: a da

produção noticiosa com a opinião pública6. 

Josenildo Luiz Guerra (1998, p. 2), por exemplo, em estudo sobre a relação entre

jornalistas  e  o  público,  afirma  que  “O  discurso  do  jornalismo,  portanto,  torna

disponíveis informações de fatos sobre os quais o indivíduo, ao tornar-se ciente, atualiza

suas coordenadas em relação ao mundo”. Se é possível dizer que o discurso noticioso

atualiza as  coordenadas  dos  indivíduos em relação ao mundo,  ou seja,  contribui  na

construção  de  referências  simbólicas  para  a  interpretação  da  realidade  pelo  sujeito,

então é admissível a tese de que o discurso noticioso contribui na formação da opinião

pública.

Para compreender melhor essa relação entre o discurso jornalístico e a opinião

pública – uma relação mútua, ainda que repleta de meandros, valores e hierarquias –

foram consultadas as teorias construcionistas da comunicação e a teoria do  agenda-

setting, que propõe: 

6 Não é ignorado que, embora o papel do jornalismo na sociedade contemporânea, via de regra, seja o de reforçar a
cultura  hegemônica vigente,  o  mesmo instrumento pode ser utilizado para  promover  ações ou difundir  opiniões
contra-hegemônicas. Este trabalho se concentrará no papel do jornalismo como mantenedor da ordem vigente por ser
este  o  papel  que cumpre o discurso dos meios de comunicação de massa em geral,  ainda que certamente haja
exceções. 
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em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios
de informação, o público é ciente ou ignora, dá atenção ou descuida,
enfatiza ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos.
As pessoas tendem a incluir ou excluir dos próprios conhecimentos o
que  a  mídia  inclui  ou  exclui  do  próprio  conteúdo.  Além  disso,  o
público tende a conferir ao que ele inclui uma importância que reflete
de perto a ênfase atribuída pelos meios de comunicação de massa aos
acontecimentos, aos problemas, às pessoas (SHAW, 1979, p. 96, apud
WOLF, 2008, p. 143)7. 

Esta explicação é ainda complementada pelo mesmo autor em outros dois trechos:

A hipótese da agenda-setting não sustenta que a mídia tenta persuadir
(...). Descrevendo e precisando a realidade externa, a mídia apresenta
ao público uma lista de fatos a respeito dos quais se pode ter uma
opinião e discutir  (...).  A asserção fundamental  da  agenda-setting é
que a compreensão das pessoas em relação a grande parte da realidade
social é modificada pelos meios de comunicação de massa. (SHAW,
1979, PP. 96, 101, apud WOLF, 2008, p. 143).

Nelson Traquina  (2005)  descreve  o  movimento  do estudo acerca  do  poder  de

agendamento  do  jornalismo.  Em um primeiro  momento,  desenvolvera-se  uma visão

fatalista de que os meios de comunicação de massa possuíam poder total e completo

sobre as questões em pauta no debate público. Em um segundo momento, houve um

relativismo extremado deste poder e as teses mais modernas apontam para um forte

poder de agendamento das questões públicas a partir da agenda jornalística que, por

outro lado, também sofre influência desta mesma agenda pública, chegando então a uma

visão dialética do processo onde, entretanto há um polo hegemônico. Ou seja, a mídia

pauta a agenda pública com mais eficiência e velocidade que o contrário. E ainda, o

efeito do agendamento não é  uniforme.  Depende do grau de interesse e do grau de

conhecimento do público acerca da questão em pauta:

Ebring,  Goldenberg  e  Miller  (1980)  descrevem  o  processo  de
agendamento  como um processo  interativo.  Segundo  os  autores,  a
influência da agenda pública sobre a agenda jornalística é um processo
gradual através do qual a longo prazo os critérios de noticiabilidade
são criados, enquanto que a influência da agenda jornalística sobre a
agenda  pública  é  direta  e  imediata,  em  particular  quando  envolve
questões  para  as  quais  o  público  não  dispõe  de  experiência  direta
(TRAQUINA, 2005, p. 36).

Assim,  se  o  conjunto  de  notícias  e  informações  disponibilizadas  de  uma

determinada maneira  por veículos  de comunicação de grande circulação não podem

7 SHAW,  E.  Agenda-Setting  and  Mass  Communication  Theory.  In:  Gazette  (International  Journal  of  Mass
Communication Studies), vol. XXV, n. 2, 1979. pp. 96-105. 
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pautar a maneira como as pessoas vão pensar, é admissível supor que possuam um papel

importante em pautar a respeito de que as pessoas pensarão e debaterão (WOLF, 2008).

Dessa maneira, o que é noticiado apresenta um enquadramento (dos muitos possíveis)

da  realidade,  para  usar  o  conceito  desenvolvido  por  Goffman  (1974),  mas  também

constrói realidade.

O posicionamento da mídia frente ao processo de impedimento da presidenta

Dilma  Rousseff  em  2016  é  uma  expressão  do  papel  do  jornalismo  na  disputa  de

hegemonia – destaque-se que o discurso jornalístico é apenas parte deste processo, visto

que a cultura abarca muitas outras formas de expressão que também contribuem para

constituir visões de mundo. Independente da opinião que se possa ter sobre o grau de

justeza  ou  correção  institucional  do  processo  implementado,  o  papel  dos  meios  de

comunicação  em  mobilizar  e  repercutir  as  manifestações  pelo  impeachment  e

invisibilizar  as  iniciativas  de  apoio  à  presidenta  foram  patentes.  Os  chamados

“panelaços”  eram  instigados  pelo  noticiário  –  não  por  acaso,  a  hora  dos  maiores

panelaços  coincidia  sobretudo  com  o  horário  do  Jornal  Nacional,  da  Rede  Globo.

Ressalte-se que as grandes empresas de comunicação são enunciadores privilegiados no

debate público (FONSECA, 2005). 

Portanto, seja pelo processo de agendamento ou pela relação dialética de pautar

e ser influenciado pela agenda pública, o discurso jornalístico tem um papel importante

na construção da opinião pública e no processo de construção e reforço de hegemonia

em uma sociedade. 

 Conclusões

A partir  da  revisão  de  bibliografia  realizada  e  apresentada  neste  trabalho,  é

possível apreender a ideia de que a relação de agendamento mútuo – embora com um

polo  dominante  –  existente  entre  a  opinião  pública  e  o  discurso  jornalístico  está

assentada na disputa de ideias que se dá em uma sociedade. Esta disputa não ocorre e

um ambiente “neutro” ou “imparcial”, como, aliás, se apresentam muitos veículos de

comunicação, mas em uma sociedade hegemonizada por uma determinada cultura – a

qual  desconsidera  a  contribuição  de  outras  formas  de  conhecimento  e  outras

experiências  que  não  aquelas  canonizadas  por  ela,  no  caso,  a  cultura  ocidental

capitalista.
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O discurso pós-moderno, pretensamente democrático, contribui para um processo

de fragmentação que, como afirma Boaventura Sousa Santos (2006), é ele próprio uma

forma de totalidade. Dessa maneira, ao evidenciar o fragmento, invisibiliza um processo

de globalização de cunho neoliberal que parte de um pensamento único, ainda que se

expresse  de  diferentes  maneiras,  apelando  a  empréstimos  das  culturas  do  mundo

(GRUZINSKI, 2001). Este processo faz com que a cultura dominante não se estabeleça

por  imposição,  mas  em  um  processo  de  construção  de  hegemonia,  que  passa  por

agenciamentos cotidianos diversos, mas se expressa de uma maneira bastante pungente

no noticiário.
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