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Resumo 

 

A teoria antropológica situacional-relacional de identidade apresentada por Cuche 

(1999) nos oferece caminhos para entender, ainda que sempre de forma relativa, a 

existência de uma identidade latino-americana. Partindo de uma pesquisa bibliográfica e 

descritiva, a proposta do artigo é suscitar reflexões sobre o papel da comunicação no 

Brasil a partir dos mass media e, em especial, do jornalismo na construção e atribuição 

de representações sociais e identidades junto com a sociedade. Apontaremos o contexto 

de conformação midiática no Brasil de anacronismo regulatório e hegemonia simbólica 

exercida por grandes potências e por grupos dominantes dentro e fora da sociedade 

brasileira, de forma direta ou não. A notícia criteriosa sobre a América Latina, por vezes 

fora ou distorcida a pauta, é estratégica ao desenvolvimento do Brasil, como país e 

nação; em suma, ao progresso de toda a região. 

 

Palavras-chave: Identidade latino-americana, jornalismo, TV Brasil, TV Globo, 

América Latina. 

 

 

Introdução 

A comunicação é um processo central e aglutinador nas relações na sociedade. É 

por meio dela que a informação é compartilhada, discutida, reinterpretada. O jornalismo 

é a instituição legitimada socialmente para fazer o meio campo entre o fato e a notícia, 

com a premissa de haver critérios de noticiabilidade e a compreensão de que a busca 

pela imparcialidade é ideal. O fato puro e simples não pode ser apreendido 

(SANTAELLA, 1983). Atua na dimensão simbólica e cultural com consequências 

diretas e indiretas na vida cotidiana. O conteúdo midiático é um produto cultural. 
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Há processos complexos cognitivos que inconscientemente imprimem a 

subjetividade do repórter desde a apuração até o texto final, veiculado impresso, oral, 

e/ou por meio audiovisual. E há processos cognitivos deliberados por repórteres, sob a 

supervisão de editores, diretores e de donos e concessionários de mídia nos caminhos 

que devem percorrer, desde a escolha da pauta, ao foco e enfoque da matéria 

jornalística. Ambos de dimensões pessoais e sociais, segundo valores próprios. 

Contrariando alguns dos valores-notícia fundamentais, do interesse público e da 

pluralidade, a construção da notícia salienta determinados aspectos em detrimento de 

outros; prefere certas fontes a que contrariem seus interesses – políticos, econômicos, 

culturais e sociais; ao retirar de contextos, distorce, deforma, criando outras 

interpretações que beiram ou se tornam factoides.  

A rapidez com que nossa sociedade tem realizado as tarefas dentro do mesmo 

tempo também traz como consequência o crescimento da produção e veiculação 

noticiosa. Um público ávido em se pensar informado, mas nunca saciado e 

completamente antenado. A quantidade excessiva de informação produzida pela atual 

indústria da notícia é outro fator limitante na interpretação dos acontecimentos da 

realidade e, por conseguinte, da maneira como se observa a realidade. Interessante do 

ponto de vista econômico das empresas jornalísticas comerciais e redução do conteúdo a 

partir da ótica do consumidor, que absorve somente seus interesses, dentro de valores 

previamente definidos por essa mesma sociedade. 

A saturação de notícias desfoca mesmo o público atento, fazendo-o olhar 

concomitantemente para todos os lados e para lado nenhum. Não se nota a falta de 

desdobramento de uma notícia, consequência natural de todo desenrolar de fatos. 

Dificulta-se a percepção dos assuntos noticiados relevantes à sociedade, 

descaracterizando o papel do jornalismo de selecionar informações pertinentes a fim de 

cumprir com sua missão de informar, descreditando-se.  

Partindo desta análise, Serva (2001, p. 124, grifo do autor) observa que “a 

saturação pode tanto provocar o esquecimento, a perda da informação, como alterar a 

sua compreensão de tal forma que se caracterizará como deformação da informação – e, 

se ocorrer sistematicamente, pode ser caracterizado como desinformação funcional”. 

O embate está justamente no agendamento da opinião pública, que se percebe 

como indivíduo e nação de forma fragmentada. O público, atado, sem o entendimento 

da articulação entre as instituições políticas para processos decisórios importantes, sem 
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a compreensão da diversidade inerente às pessoas e às sociedades, não encontra formas 

de repensar sua atuação como cidadão na luta por seus direitos e na mudança tão 

almejada, segundo seus conceitos. Prevalece a perspectiva de grupos dominantes, que se 

retroalimentam (RODRIGO ALSINA, 2009) por compactuar interesses em comum, 

enquanto outras são marginalizadas, ignoradas, esquecidas, não representadas. A 

pluralidade é critério fundamental para o fortalecimento da democracia. 

Diante de uma regulação anacrônica de radiodifusão e, em grande medida, de 

uma ausência de regulação midiática – que nada tem a ver com censura, mas sim com 

ampliação e garantia de espaços de vozes diversas – a liberdade de expressão fica refém 

de meios de comunicação de massa concentrados e estes, por sua vez, tornam-se porta-

vozes de interesses de grupos econômicos e políticos, independentemente do perfil 

dessas mídias.  

Um dos exemplos é a TV Brasil, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC), que completou em 2016 nove anos. Mal houve tempo de engatinhar, a primeira 

proposta nacional de emissora pública brasileira, ainda que houvesse mecanismos de 

participação de organizações da sociedade civil, como o Conselho Curador e a 

Ouvidoria, já vinha sofrendo desde o nascedouro influências do governo de turno petista 

com cargos de direção nomeados pela presidência e representantes do governo 

nomeados ao Conselho.  

Hoje, com uma Medida Provisória (MP 744/16) assinada logo após a entrada de 

um novo governo pós-impeachment e efetivada pela Lei 13.417/17, pelo então 

Presidente da República, Michel Temer (PMDB), extinguiu-se o Conselho Curador, 

uma das principais conquistas populares, aventadas por setores progressistas da 

sociedade civil organizada, acadêmicos e políticos em prol da democratização das 

comunicações no Brasil.  

O resultado é que a EBC e seus veículos, como a TV Brasil, que deveriam ser 

tomadas como políticas de Estado voltadas ao debate público, tornam-se ainda mais 

suscetíveis às investidas governamentais, descaracterizando e desvirtuando a proposta 

pública como pertencente a todos (PEREIRA, 2009). Aliás, as TVs estatais, como a TV 

NBR, TV Câmara, TV Justiça e TV Senado já foram criadas com o intuito de exercer o 

papel institucional e governamental.  

O espaço dedicado às mídias alternativas à esquerda no espectro político se 

concentra, em grande medida, na internet, em blogs e sites. É marginalizado na arena 
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pública de debates, a voz que representa encontra-se pouco ou nada difundida nos meios 

tradicionais que abrangem parcela significativa da população, principalmente se 

consideramos a televisão, que, segundo a última pesquisa brasileira de mídia da 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM, 2016) segue, 

ainda hoje, como meio de comunicação de massa dominante entre o público brasileiro.  

A internet, embora seja o segundo meio mais utilizado, conforme essa mesma 

pesquisa, abrange ainda um quarto da população brasileira, não chega a todos os rincões 

do Brasil. Seu acesso também é caro, apesar de propostas de políticas públicas de 

inclusão digital como o Projeto Nacional de Banda Larga (PNBL), criado em 2011, que 

segue inoperante.  

Além disso, há um abismo entre usar e apropriar-se dos conteúdos online, visto 

que, à diferença de uma grade de programação truncada ou de uma página delimitada 

diagramada, a internet apresenta múltiplas possibilidades que exigem o mínimo de 

literacia, envolvendo senso crítico e competências tecnológicas para autonomia nos usos 

e apropriações das mídias. Neste sentido, a web ainda é dominada pelos oligopólios 

analógicos que migraram em definitivo ou também para o meio digital. 

Com as mídias privadas o processo é mais escancarado, embora não óbvio para 

grande parte da população brasileira, uma vez que as ideologias se mostram de maneira 

implícita, intrínseca à informação. Algumas poucas famílias, ligadas a setores políticos 

conservadores, monopolizam as principais mídias comerciais impressas, concessões 

públicas de Rádio e TV e as perspectivas no Brasil. Esse cenário é ainda mais agravante 

com a presença de políticos de carreira na detenção de concessões da radiodifusão no 

Brasil, ainda que proibido por princípio pela Constituição de 1988.  

A discrepância no tratamento oferecido pelos governos, mais à esquerda ou à 

direita do espectro, mas neoliberais, desde a redemocratização aos diversos perfis de 

meios de comunicação é latente. O critério de mídia técnica utilizado pelos governos de 

plantão significa a divisão da fatia publicitária estatal e governamental entre as mídias 

com maiores audiências e, consequentemente, àquelas que expressam o discurso 

dominante que mantém o status quo. Desde 2011, o financiamento proveniente do 

governo, principal fonte de receita da EBC, decresceu ano após ano. Com a chegada de 

Temer à presidência, os principais grupos comerciais viram aumentar significativamente 

o orçamento do governo.  



 

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

 

 5 

Ainda nesse sentido, a TV Globo, a maior emissora comercial do país e uma das 

maiores do mundo, integrou-se ao processo de nacionalização do governo militar, 

tornando-se a principal emissora do regime. A partir daí conseguiu expandir sua rede, 

criando praças nos mais diversos cantos do Brasil. Hoje está em quase 100% do 

território nacional.  

Em contraposição, a TV Brasil, apesar de compor e ser cabeça da Rede Nacional 

de Comunicação Pública (RNCP), que compreende emissoras públicas, universitárias e 

comunitárias, e é veiculada obrigatoriamente, já que estabelecida por lei, por TV 

assinada, não alcança a maioria das capitais brasileiras, que dirá o interior dos estados. 

É o caso do Estado de São Paulo, por motivo político. Durante os pouco mais de oito 

anos de gestão petista na presidência a partir da criação da EBC, a TV encontrou 

entrave para ser retransmitida no estado mais populoso da nação, onde o governo 

tucano, oposição, perpetua-se há mais de duas décadas no poder. 

As consequências são as representações dominantes fortalecidas e legitimadas 

no imaginário social, replicadas e perpetuadas pela opinião pública. Podemos visualizá-

la no preconceito, racismo e xenofobia velados ou explícitos, nos estereótipos sobre 

grupos e ideias; na hierarquização social com resultados esdrúxulos na desigualdade de 

renda, na marginalização cultural e social, na imposição da homogeneização da 

diversidade; na violência, no medo do desconhecido e do diferente, na segregação, na 

despolitização; no descrédito à ciência e suas manifestações, à reflexão complexa e 

contextualizada, ao jornalismo, ao progresso enquanto nação.  

Embora em alguns casos sejam semelhantes, o interesse público é confundido 

com interesse do público que, pela unilateralidade predominante da liberdade de 

empresa, está em consonância com o interesse privado e dos que, no exercício da 

profissão, trabalham por ele. Há, portanto, um conluio entre quem escreve, onde se 

escreve e quem lê, mesmo que quem escreva nem sempre concorde e quem leia nem 

sempre compreenda que há outros olhares sobre o mesmo assunto, que aquilo seja 

meramente uma versão e nunca a verdade dos fatos. 

Um episódio que ficou bastante conhecido no meio acadêmico e que foi 

replicado por diversas mídias brasileiros à época foi o termo cunhado pela redação do 

Jornal Nacional após o resultado de uma pesquisa encomendada pela Globo sobre o 

perfil médio do público do noticiário global. Apelidado de Homer Simpson, o público 

médio não entenderia notícias complexas e siglas como “BNDES”. O episódio 
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divulgado na Carta Capital, em 2005, pelo então Professor Doutor da Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), Laurindo Leal Filho, 

foi retratado em um relato de experiência. Na ocasião, outros professores também foram 

convidados para conhecer os bastidores da produção do telejornal de maior audiência do 

Brasil ainda hoje e presenciaram o acontecido. 

Como a equipe do JN reconhece seu telespectador evidencia que, ao 

supostamente pensar no interesse do público há, até mesmo um desinteresse pelo 

público, pelo demonstrativo de falta de interesse público, uma vez que a função do 

jornalismo é produzir todo conteúdo relevante socialmente de tal modo que ele se torne 

compreensível ao seu público-alvo e não simplesmente a de ignorar pautas ou 

evidenciar outros enfoques. São escusas para ocultar intenções outras: as do interesse 

privado. 

 

A teoria antropológica situacional-relacional de identidade e a identidade latino-

americana 

 

A partir desses meandros iniciais sobre o contexto da mídia brasileira que não 

teve grandes mudanças em termos de pautas hegemônicas e enquadramentos unilaterais, 

salientamos os seguintes aspectos: a mídia é uma das principais geradoras e atribuidoras 

de identidades. Deste modo, o discurso midiático vai explorar uma das versões 

identitárias que está na sociedade, ou seja, vai reproduzir levando em conta os interesses 

políticos, econômicos e ideológicos. 

Segundo a definição apresentada por Cuche (1999), ao considerar a obra 

pioneira de Barth (1969), a identidade é uma norma de vinculação consciente e 

dinâmica, ligada e resultante de um contexto relacional, é uma construção social e está 

no âmbito das representações. Neste sentido, alteridade e identidade são duas faces de 

uma mesma moeda, é necessário conhecer o outro para se reconhecer e vice-versa. O 

indivíduo obtém identidade a partir da leitura que faz de si e do outro.  

A identidade permite ao indivíduo se localizar em um grupo social e ser 

localizado por este grupo, (re)construindo-se constantemente nessas trocas sociais. 

Neste sentido, é necessário sempre considerar uma dialética de identificação e 

diferenciação, inclusão e exclusão, embasada na diferença cultural, a partir de uma 

dimensão relacional e situacional, uma concepção antropológica. 
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 Em uma situação de dominação, onde há uma relação de forças simbólicas, 

existe o que o autor chama de “estigmatização dos grupos minoritários”, levando, 

frequentemente, a uma “identidade negativa” (CUCHE, 1999, p. 184). Essa identidade 

marginalizada possibilita, inclusive, que esses grupos minoritários e dominados passem 

a ter desprezo por si mesmos. A posição que um grupo ocupa dentro de um sistema 

social define seu “poder de identificação”, impondo, segundo Bourdieu (1980 apud 

Cuche, 1999), a definição de si próprios e dos outros. Uma mudança na relação entre 

esses grupos, conforme o autor, pode modificar essa imagem negativa. Para Cuche, 

 

Estes fenômenos são frequentes entre os dominados e são ligados à 

aceitação e interiorização de uma imagem de si mesmos construída 

pelos outros. A identidade negativa aparece então como uma 

identidade vergonhosa e rejeitada em maior ou menor grau, o que se 

traduzirá muitas vezes como uma tentativa parar eliminar, na medida 

do possível, os sinais de diferença negativa. No entanto, uma mudança 

de situação de relações interétnicas pode modificar profundamente a 

imagem negativa de um grupo (CUCHE, 1999, p. 185). 

 

Não é de se estranhar que, diante desse cenário, os meios de comunicação e o 

jornalismo tornem estranho o próximo e próximo o estranho. Vendem um maniqueísmo 

constante e uma imagem positiva, familiar, ideal de grupos e nações dominantes política 

e economicamente, enquanto os que se encontram sem poder político e econômico são 

tidos como grupos falidos, de posição inferior, que devem ser evitados e esquecidos, a 

não ser que recusem sua própria identidade e aceitem a identidade do dominador, que a 

considera como única e legítima. Os mass media, os quais estão vinculados a 

influências de grupos dominantes, produzem e veiculam notícias para e por meio da 

identidade do dominador. 

Por outro lado, como resultado da construção social, a identidade faz parte dessa 

complexidade. Seria reduzir querer dar-lhe uma definição simples e pura. Não há 

indivíduos ou grupos que estejam encerrados em identidades unidirecionais e 

monolíticas, a sociedade, por si só, é sincrética, portanto a identidade será mista e 

também sincrética. A cultura é polifônica e cria várias representações. A identidade, 

portanto, é multidimensional sem, porém, perder sua unidade. Deste modo, como 

esclarece Cuche (1999, p. 193), “o indivíduo que faz parte de várias culturas fabrica sua 

própria identidade fazendo uma síntese original a partir destes diferentes materiais”. 

Esse fenômeno foi ampliado a partir do encontro entre os povos, quer seja física, quer 

seja midiaticamente, e dos movimentos migratórios. 
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Dentro do jornalismo, esse processo de identificação e diferenciação se observa 

na relevância dada à pauta e aos conteúdos nela contidos, ou seja, a forma como esse 

conteúdo é editado. “A necessidade de destacar um fato sobre outros provoca a 

submissão de uma notícia a outra. A consequência imediata disso é a contextualização 

diferenciada de uma ou duas notícias” (SERVA, 2001, p. 124).  

Se considerarmos, com isso, a identidade na definição que vimos apontando 

como mutável, esta estará sujeita a variações, manipulações e reformulações. Além 

disso, se levarmos em conta que “todo processo de edição jornalística (...) baseia-se na 

necessidade de produzir signos que representam a informação” (SERVA, 2001, p. 124-

125) o jornalismo, por fim, formulará representações e construirá identidades.  

Dentre os exemplos que poderíamos destacar, vamos resgatar uma temática de 

extrema importância para o fortalecimento e integração latino-americanos, no que tange 

aos setores político, econômico, social e cultural. Para isso é necessário entender a 

dualidade de identificação e diferenciação do brasileiro para consigo enquanto 

brasileiro, para com o latino-americano (com o outro e consigo mesmo), para com as 

grandes potências e suas relações no mundo, com outros territórios, com o latino-

americano e com o brasileiro. 

Corroborando ao conceito anterior, aportamos o de Ribeiro (1995, p. 143) 

“identidade macroétnica essencial” que caracteriza similaridades, ainda que haja muitas 

diferenças no interior da América Latina. A partir dele, defendemos a existência, de 

uma identidade latino-americana, sem a pretensão de uma definição precisa e 

unidirecional. Por seu caráter dinâmico e variável, a identidade é sempre relativa. Para 

isso, consideramos a história da região de colonização, estruturas sociais extremamente 

hierarquizadas, conformação midiática concentrada e cruzada, migrações, 

miscigenações, ditaduras e (neo) populismo. Sant’Anna (2006) salienta que a América 

Latina tem uma raiz histórica e cultural em comum, com processos políticos e 

econômicos semelhantes. 

Na mídia brasileira, de forma comum e principalmente nos veículos mais 

arraigados por interesses de uma classe dominante e proprietária, a América Latina é 

uma temática fora da pauta. Quando dentro, é estigmatizada e marginalizada, ainda mais 

se contraria esses interesses. As pautas com enfoques positivos difundidas e enfatizadas 

no Brasil são sobre potências como EUA e países da União Europeia, principalmente. 

Quando países latino-americanos estão alinhados a políticas econômicas hegemônicas, 
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são tratados com espaço privilegiado, com continuidade de histórias. Não ocorre o 

mesmo tratamento do contrário. 

A televisão, principal meio de comunicação de massa na América Latina e 

também no Brasil, é um exemplo latente e imprescindível, não só pela destacada 

penetração nessas sociedades, senão pela sensação de verdade que o televisor transmite 

por conter dois signos icônicos: visual e oral (HALL, 2003). É uma janela para o 

mundo, a informação do noticiário, assim, é de suma referência no cotidiano das 

pessoas. No entanto, trata-se de um mundo condicionado às seleções da edição em 

conformidade com o poder que pretende incutir, embora venda o mundo real. Marques 

de Melo (2010, p. 117) escreve sobre o “colonialismo cultural” na televisão brasileira, 

enfatizando a quantidade expressiva de enlatados e a produção ínfima local: 

 

A análise da programação da TV brasileira no que se refere à origem 

da produção permite identificar uma situação de colonialismo cultural. 

Mais de 80% do espaço dos programas exibidos é ocupado por 

material proveniente de universos culturais diversos daquele peculiar à 

população à qual se destina. Cerca de metade dos programas são 

estrangeiros (48%) e cerca de 1/3 são nacionais (34%). A produção 

regional é reduzidíssima (4%) e a produção local é quantitativamente 

pouco expressiva. 

 

Quando a Guerra Santa e o terrorismo são tratados no Oriente Médio, há sempre 

a visão de heróis e vilões, da qual o primeiro é aliado das potências ocidentais. Ataques 

terroristas em capitais de países desenvolvidos são expressos e sentidos aos brasileiros 

como um forte atentado contra si mesmos. É a imagem dominante de identificação 

frequentemente exibida pelos meios de comunicação massivos e presentes no 

imaginário social. Devido à identificação construída pela mídia e setores dominantes da 

sociedade, o estrangeiro – ou melhor, este perfil de estrangeiro - se torna familiar. 

Quando a mesma quantidade de brasileiros mortos por incidentes ambientais e pela 

violência no país é divulgada, o familiar se torna forasteiro. Assim, observamos as 

relações de força e dominação simbólicas, talvez a mais perigosa delas. 

O brasileiro muitas vezes nem mesmo se reconhece, causa e consequência da 

ínfima quantidade de pautas regionalistas nos meios mais diversos, dos tradicionais e 

analógicos ao cinema brasileiro que segue produzindo majoritariamente enredos que se 

ambientam no eixo Rio-São Paulo, na figura hegemônica da Globo Filmes. O brasileiro 

não se reconhece como latino-americano. Não reconhece o outro latino-americano. Não 

reconhece as peculiaridades latino-americanas em comum.  
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Esse cenário é visivelmente observado nas notícias jornalísticas brasileiras, 

embora a preferência a determinadas pautas em detrimento de outras não seja privilégio 

dessa sociedade. Da mesma forma como nos é apresentada uma imagem distorcida, por 

descontextualizada, de outros países latino-americanos, fazendo com que não nos 

reconheçamos como tal e, mais, neguemos essa identidade – para nós alteridade 

também, ainda que nos encaixemos de algum modo - para adotar a do europeu e norte-

americano colonizador, a imagem do Brasil também é apresentada distorcida para 

outros países latino-americanos. A língua, embora próxima ao espanhol que predomina 

na maioria dos países da região, é um elemento também dificultador, ainda mais quando 

o foco e a exclusividade ainda estão detidos pelo inglês, mesmo que haja um 

movimento de mudança crescente.  

O tocante a essa problemática de marginalização e distorção das pautas latino-

americanas não se restringe às mídias brasileiras, embora seja importante salientar a 

falta de correspondentes fixos em mais localidades latino-americanas. A Globo, por 

exemplo, quando faz uma pauta sobre conflitos políticos atuais na Venezuela recorre a 

seu único escritório na América Latina, de Buenos Aires, recriado em 2004, de equipe 

extremamente reduzida, depois de extinto logo do fim da Guerra das Malvinas, quando 

criado para tal veiculação. Para isso, bastaria então que se enviasse um repórter de uma 

praça do Acre, já que ambos não estão vivendo diretamente tais conflitos. Uma reflexão 

possível é a de que estando in loco, conquanto por alguns dias, o repórter estaria apto 

para falar sobre o assunto. Porém, esse primeiro e, por vezes, único contato daria uma 

visão superficial do acontecimento. Nada como viver no país e conviver com nativos 

para entender as articulações implícitas e a impressão social. 

Essa problemática abrange ainda e inevitavelmente as agências de notícias 

internacionais. Quando nos referimos a uma produção noticiosa fora do lugar onde se 

sucedem os acontecimentos, ainda que seja em outro país estrangeiro, observamos uma 

informação fragmentada. As imagens são editadas e produzidas por uma equipe, o texto 

e outro recorte são realizados pela do repórter, quando ele não é, sozinho, a equipe. 

Ocorre a distorção da distorção, caracterizada por descontextualizações seguidas e 

deliberadas e/ou não, não se sabe ao certo o que acontece no lugar de origem do 

acontecimento. Contudo, a perspectiva maniqueísta de manutenção do status quo não 

pode faltar atrelada à política econômica dominante. E não falta nas principais agências 

de notícia de caráter comercial. Da mesma forma que há um pacto entre as mídias 
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comerciais brasileiras que se concentram em tamanho, exclusividade e em vozes, há um 

pacto com a mídia privada estrangeira, inclusive com esses perfis de agências. 

A distorção provoca a desinformação, a insegurança e o medo. Mostrar 

manifestações pela Educação pública, gratuita e de qualidade no Chile, uma luta que se 

reascendeu com os chamados “pinguins”, secundaristas na época, somente com um 

recorte, ou seja, a partir de um olhar, o do final da marcha, onde indivíduos que não 

compuseram a luta se embrenham para promover o caos e a violência contra a polícia 

local, é mais do que desvirtuar o acontecimento, é criar uma informação falsa, 

inverídica. Se em grande parte do percurso, a manifestação foi pacífica e volumosa, com 

a presença de cidadãos de diversas faixas etárias e níveis escolares, com manifestações 

culturais, como reduzir seu trajeto a pouquíssimas pessoas mascaradas e violentas no 

momento da dispersão? Não se trata de não divulgar a manifestação sem esses 

acontecimentos violentos ao final, porque isso também seria descontextualizar e 

distorcer. Mas se trata de dar a proporção, se não devida, próxima à sucedida, sob o 

risco, caso contrário, de criar factoides e fazer qualquer outra atividade, menos a 

jornalística. 

 

Algumas considerações 

A leitura de si e do outro só é possível por meio do diálogo. E o diálogo só existe 

em uma sociedade democrática onde há garantias de direitos e o reconhecimento da 

existência do outro. O Direito à Informação e à Liberdade de Imprensa, conquistas da 

Revolução Francesa, devem ser bases de toda e qualquer sociedade. Comunicar 

pressupõe diálogo. Os meios de comunicação para efetivar o diálogo na sociedade não 

podem se fechar para ele, a pluralidade deve ser premissa fundamental.  

Quando pensamos na teoria situacional-relacional de identidade e alteridade, 

refletimos que o desconhecimento e o reconhecimento são estratégicos. Não há exceção 

com a definição multidimensional de identidade latino-americana. Porém o que importa 

é a quem. O primeiro às potências que não querem perder seu status no mundo e aos 

grupos dominantes dentro dos países e no Brasil que tem interesses em manter 

privilégios e poder. O último à América Latina e ao povo latino-americano, 

especialmente às minorias, que poderiam se integrar e se fortalecer por meio da 

identificação na busca de interesses em comuns, do desenvolvimento e do progresso em 
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todos os âmbitos, na luta por e pela garantia de direitos. Temática, portanto, primordial 

às coberturas midiáticas, à pauta na Imprensa e à pesquisa científica na Academia. 
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