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RESUMO 

 

Este artigo é parte de uma investigação mais ampla de pós-doutorado, a respeito da 

importância dos estudos das identidades à compreensão dos conflitos visando a 

realização da mediação jornalística. A contemporaneidade tem sido marcada por 

conflitos identitários, trazendo a dificuldade de convivência entre diferentes. 

Compreender a dinâmica das identidades no contexto sócio-político-cultural pode 

proporcionar um respaldo para a relação dialógica entre sujeito-sujeito, na realização da 

reportagem. Para este trabalho realizamos a pesquisa bibliográfica e análise de dados.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Identidade, Mediação, Sociedade, Jornalismo 

solidário. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This article is part of a postdoctoral research, which is about the importance of identity 

studies for the understanding of conflicts aimed at realization of journalistic mediation. 

The contemporaneity has been marked by conflicts of identity, bringing the difficulty of 

coexistence between different. Understanding the dynamics of identities in the socio-

political-cultural context can provide the support a dialogical relationship between 

subject and subject in the performance of the report. For this work we perform 

bibliographic research and data analysis. 
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INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade, conceito que nos aproxima à atualidade, tem sido 

marcada por conflitos identitários com diferentes níveis de intensidade, porém, trazendo 

a dificuldade de convivência entre diferentes. A distinção identitária precisa ser 

abordada de maneira complexa, pois a sociedade é complexa. Sob o paradigma da 

complexidade, de Edgar Morin (1990), vamos abordar o conceito de identidade no 

contexto sócio-político-econômico e cultural brasileiro. O Brasil é um país de 

dimensões continentais e com uma pluralidade de identidades. Mas, os conflitos 

identitários tem sido um fenômeno global. Há conflitos que podem ser identificados em 

diferentes escalas geográficas: local, regional, nacional, continental e inter-continental, 

e entre oriente e ocidente; mas também, os conflitos podem ser:  étnicos, religiosos, 

geracional, gênero, classes, culturais; além dos conflitos entre o passado e o presente, 

tradição e modernidade,” ciência e sociedade”. Nesse universo tão diverso de conflitos, 

a mediação jornalística assume um papel decisivo, não somente para traduzir, 

interpretar e transmitir as informações necessárias para o diálogo entre os sujeitos, entre 

os atores sociais, mas também para estabelecer o diálogo possível.  

Stuart Hall afirma que a questão da identidade vem sendo pauta de discussões na 

sociedade capitalista, devido a crise de identidade vivida na modernidade. A Revolução 

Industrial trouxe os tempos modernos e com ele mudanças estruturais nas sociedades 

gerando crises e conflitos identitários, fruto de mudanças no microcosmo familiar e na 

divisão social do trabalho, além da mudança do campo para as grandes cidades. Ou seja,  

 

(...) as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada “crise de 

identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que 

está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social.” (HALL, 2006, p. 7) 

 

O paradigma da complexidade nos dá a sustentação epistemológica para 

desenvolver essa investigação. O pensamento complexo parte da noção de sistema 

complexo. A teoria dos sistemas, inspirada na biologia, concebe o mundo como um 
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organismo vivo (Durkheim). A sociedade é um tecido social. Transferindo esse conceito 

para as ciências sociais aplicadas e, mais precisamente, para o jornalismo, podemos 

abordar o fazer jornalístico como a possibilidade de interconexão entre as regiões, 

espaços urbano e rural, as capitais e o interior e “costurando” a nossa identidade 

brasileira, a nossa “brasilidade”, através dos sistemas simbólicos brasileiros, das mais 

diversas expressões culturais e artísticas: as festas populares, a culinária, a música, a 

dança, os diferentes sotaques em uma mesma língua, com seus regionalismos, que 

afloram no “modo de dizer” e no “modo de ser”, brasileiro.   

 

1. Capitalismo, liberdade e individualismo 

A concepção filosófica moderna de identidade se baseou na crença na existência 

de um si mesmo, ou centro interno, que emerge com o nascimento, como uma alma ou 

essência, que permanece fundamentalmente igual durante toda a vida. De Marx adiante, 

muitos sociólogos e psicólogos sociais (em especial George Mead) têm desenvolvido 

uma concepção alternativa, de acordo com a qual as expectativas sociais dos outros têm 

um papel fundamental no processo de identificação com algumas qualidades. Deste 

modo, a ideia de um sujeito produzido na interação com uma variedade de relações 

sociais chegou a ser crucial. (LARRAIN, 2001: 25).   

Cremilda Medina nos chama a atenção aos entraves que impedem a relação 

sujeito-sujeito, essencial para identificar as forças atuantes nesse processo para que, 

finalmente, se estruture a narrativa da contemporaneidade sob a égide da dialogia 

(MEDINA, 2006). O individualismo moral das sociedades modernas criou um 

enfraquecimento da consciência coletiva, resultante da divisão social do trabalho, tese 

elaborada pelo sociólogo Émile Durkheim (1999). As sociedades tradicionais, com 

famílias antes numerosas, trabalhavam no campo e preservavam seus costumes e 

mentalidades tradicionais; com a Revolução Industrial, acontece um grande êxodo rural 

e as famílias migram para as grandes cidades e, gradualmente, a estrutura antes 

consolidada, é transformada e entra em colapso. A mentalidade do indivíduo, 

juntamente com seus conceitos e valores, vão adequando-se ao modo de vida capitalista 

voltado ao consumo e à aquisição de bens como fontes de felicidade. A consciência 

coletiva da vida em comunidade, em que se expressa uma solidariedade mecânica; na 

sociedade capitalista e industrial revela-se mais uma solidariedade orgânica, em que a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 4 

sociedade é vista por Durkheim como um organismo vivo e complexo, em sua 

totalidade. 

O capitalismo moderno permitiu uma nova construção social da realidade, devido 

à defesa da liberdade do indivíduo, em que lhe foi concedida a liberdade de escolher sua 

profissão (que antes era a mesma do pai), sua esposa (que antes era escolhida pelos 

pais), sua religião (que antes era a religião tradicional da família), a culinária, enfim. O 

universo, antes, organizado pela sociedade e respaldado pela religião, em que o 

indivíduo deveria adequar-se a ele, agora pode ser permitido pelo individualismo, no 

contexto capitalista. Tal liberdade de escolha gerou, em alguns casos, conflitos no 

núcleo familiar ao ponto do mesmo desintegrar-se, ocasionando o caos. Para Vares 

(2011, s/p) “nesse sentido, o individualismo pode ser tratado de dois modos, a saber: (a) 

como um fenômeno perverso e destrutivo dos laços sociais; (b) ou como característica 

do desenvolvimento da autonomia do indivíduo.” A liberdade de escolher ser quem se é, 

em muitos casos, significou romper com o núcleo familiar.  

A escolha por construir uma identidade pessoal do indivíduo, ou seja, poder 

escolher outra profissão a partir de sua personalidade e vocação, fez emergir homens em 

profissões femininas, como chefes de cozinha; e mulheres em profissões masculinas, 

como engenheiras da construção civil. A possibilidade em escolher o cônjuge, também, 

trouxe conflitos familiares em relação às diferenças sociais, raciais e religiosas que, 

muitas vezes, resultaram em assassinatos. A possibilidade de escolha de relacionar-se 

com um indivíduo de outra identidade trouxe a necessidade de convívio com 

identidades distintas no seio familiar. Administrar os conflitos identitários em família é 

um desafio da contemporaneidade, para não ver desintegrar a instituição familiar. Nesse 

contexto, torna-se importante o papel das religiões e práticas culturais, pois tem o poder 

aglutinador na sociedade, como também, o esporte.  

O indivíduo nasce em uma sociedade estruturada, porém, com o passar dos anos e 

a liberdade de escolha, que lhe é concedida no núcleo familiar a que pertence, lhe é 

permitido um modo estruturante de vir a ser pessoa, de “tornar-se pessoa”, 

parafraseando Carl Rogers, moldando sua identidade pessoal e cultural, de acordo com 

seus gostos (arte) e vocação (profissional), permitindo-lhe tornar-se pessoa da maneira 

mais autêntica possível. Edgar Morin (1999) nos fala sobre o princípio da recursão 

organizacional, comparando ao processo do remominho. “Nós, indivíduos, somos os 

produtos de um processo de reprodução que é anterior a nós. Mas uma vez que somos 
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produzidos, tornamo-nos os produtores do processo que vai continuar.” (MORIN, 

1999:108) Porém, ser quem se é, na contemporaneidade, é uma escolha e não um 

padrão imposto pela sociedade, como antigamente. Dessa maneira, no âmbito das 

relações sociais estabelecidas a que pertence o indivíduo emerge a solidariedade que, 

para Durkheim (1999: 34), “é um fato social que só pode ser bem conhecido por 

intermédio de seus efeitos sociais”. Ou seja, para Durkheim, do ponto de vista da 

sociologia, a natureza da solidariedade está em que ela deve resultar em atitudes 

concretas que produzam beneficio social. “Somos simultaneamente produzidos e 

produtores.” (MORIN, 1999:108)   

As sociedades tradicionais exercem a solidariedade em beneficio comum, por 

exemplo, as tribos indígenas, famílias campesinas, comunidades quilombolas. “A 

sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a sociedade, uma vez 

produzida, retroage sobre os indivíduos e produ-los” (MORIN, 1999:108). Essas 

sociedades têm uma consciência coletiva a que Durkheim define como “o conjunto das 

crenças e dos sentimentos comuns a média dos membros de uma mesma sociedade forma um 

sistema determinado que tem vida própria; podemos chamá-lo consciência coletiva ou comum” 

(DURKHEIM, 1999: 50, grifos do autor). A consciência coletiva independe das condições 

individuais, pois ela está sedimentada naquela sociedade como uma mentalidade, que 

está acima do pensamento individual. A divisão do trabalho nessas sociedades é muito 

mais simples, que nas sociedades industrializadas; mais solidária ao bem comum. Ou 

seja, para Durkheim, existe uma solidariedade social que advém da consciência coletiva 

e que tem como papel a integração social, na medida em que nas relações adversas, 

consegue atuar e estabelecer vínculos que ligam o indivíduo ao grupo, regenerando a 

coesão social, chamada solidariedade mecânica. Porém, a solidariedade que deriva das 

semelhanças alcança sua plenitude quando a consciência coletiva está acima da nossa 

consciência total, anulando a individualidade. A personalidade somente pode emergir se 

ela for mais forte que a solidariedade mecânica. “Temos aí duas forças contrárias, uma 

centrípeta, a outra centrífuga, que não podem crescer ao mesmo tempo. Não podemos 

nos desenvolver ao mesmo tempo em dois sentidos opostos” (DURKHEIM, 1999: 107). 

Ou seja, são duas forças distintas, que não podem atuar simultaneamente. Se a 

consciência coletiva e a solidariedade mecânica atingem seu objetivo de integração do 

indivíduo à sociedade, agem em beneficio do comum. Por outro lado, se têm uma 

personalidade individualista, não reagem à solidariedade mecânica, pois tem uma ação 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 6 

própria. A solidariedade orgânica estabelece-se devido à divisão social do trabalho, 

concebendo a sociedade como um organismo vivo, em que seus membros são 

individuais, porém, conectados em sua totalidade, tornando possível, à medida que o 

individuo tem a liberdade de agir de acordo com a sua personalidade, tomando decisões 

próprias que, no entanto, não ferem a ética da sociedade.  

 

2. Teoria da identidade em diálogo 

O conceito de identidade pede um diálogo interdisciplinar entre a Antropologia, 

Sociologia, Psicologia Social e a Comunicação, visto que é preciso compreender o 

indivíduo e sua mentalidade, a partir de seu contexto sócio-econômico-político e 

cultural, além de sua localização no tempo e no espaço, num contexto singular de 

convivio social. Marilena Chauí (2004: 9-10) afirma que o conceito de identidade 

nacional se desenvolve na formação e na fundação:  

 

(...) o registro da formação é a história propriamente dita, aí incluídas suas 

representações, sejam aquelas que conhecem o processo histórico, sejam as 

que o ocultam (isto é, as ideologias). Diferentemente da formação, a 

fundação se refere a um passado imaginário, tido como instante originário 

que se mantém vivo no presente no curso do tempo. (...) A fundação 

pretende situar-se além do tempo, fora da história, num presente que não 

cessa nunca sob a multiplicidade de formas ou aspectos que pode tomar 

(CHAUI, 2004: 9-10). 

 

A identidade é uma construção social, formada através de processos sociais, 

determinada pela estrutura social e, portanto, um elemento importante da realidade 

subjetiva, que estabelece uma relação dialética com a sociedade, que quando se 

cristaliza, pode ser mantida, modificada, ou reformada, através das relações sociais 

(BERGER, 2003).  

  

Reciprocamente, as identidades produzidas pelo interjogo do organismo, 

consciencia individual e estrutura social, reagem sobre determinada estrutura 

social, mantendo-a, modificando-a ou ainda refomando-a. As sociedades têm 

historias, em cujo curso emerge identidades específicas, mas são historias feitas 
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por homens que possuem identidades específicas.
3
 (BERGER, 2003: 214, 

tradução nossa) 

 

Para Peter Berger (2003), as identidades são especificas e não coletivas. A partir 

do momento que se considera esta dialética é possivel não incorrer na noção errônea de 

“identidades coletivas”.
4
 Visto que, as estruturas sociais históricas formam diferentes 

tipos de identidade, que são reconhecíveis em casos individuais. Assim, pode-se 

estabelecer a distinção de identidade entre um paulista e um pernambucano, por 

exemplo. São tipos de identidade que podem ser observados na vida cotidiana. Porém, a 

partir de Max Weber, Peter Berger nos propõe que os tipos sociais são “observáveis” e 

“verificáveis”, a partir de um determinado “sitz im leben”
5
. Se por um lado, “a 

identidade é um fenômeno que surge da dialética entre individuo e sociedade”, por 

outro, os tipos identitários são produtos sociais e elementos estáveis da realidade social 

objetiva, em que, a formação das identidades individuais, podem se tornar pouco 

problemática. Porém, as teorias sobre as identidades são incertas quanto a uma 

interpretação mais ampla da realidade, pois estão incorporadas num universo simbólico 

e suas legitimações teóricas, que, a partir destas, podem variar seu caráter, tornando-se 

ininteligíveis, sendo necessária a contextualização em determinada realidade 

conjuntural (BERGER, 2003: 215). 

 

Qualquer teorização sobre a identidade – ou sobre tipos específicos de 

identidade – deve-se, portanto, produzir-se dentro de um marco de referência 

das interpretações teóricas em que estas e aquelas se localizam.
 6

 (BERGER, 

2003: 215) 

                                                 
3
 Recíprocamente las identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia individual y 

estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola o aun 

reformándola. Las sociedades tienen historias en cuyo curso emergen identidades específicas, pero son 

historias hechas por hombres que poseen identidades específicas.   
4
  O risco da identidade coletiva, para Berger, acontece quando indivíduo toma conhecimento de 

determinadas características e as interioriza. Ou seja, não faz parte de sua identidade, mas ele as assume 

como suas e transforma-se, como por exemplo, um indivíduo que, ao estudar psicologia e tomar 

conhecimento dos sintomas de neurose, apesar de não tê-la, assume os sintomas. “O grau de identificação 

variará de acordo com as condições da internalização.” (BERGER, 2003, p. 220) 
5
 “Sitz im leben”: expressão alemã, que significa “sentado na sala de estar”, “sentado na vida”, “seu lugar 

na vida”, “estar em determinado lugar”, ou seja, estar em determinado um contexto vivencial singular, um 

momento singular. Dicionário multilingue Glosbe online.  
6
 Cualquier teorización sobre la identidad – o sobre tipos específicos de identidad – debe por tanto 

producirse dentro del marco de referencia de las interpretaciones teóricas en que aquélla y éstos se ubican. 

(BERGER, 2003, p. 215) 
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Além disso, as teorias sobre a identidade sempre estão inseridas em outras teorias 

mais amplas sobre a realidade (BERGER, 2003: 216), como, por exemplo, a psicologia, 

que interpreta fenômenos empíricos, sempre a partir de uma cosmologia, como os 

líderes de diferentes tribos, com diferentes identidades. Porém, como sociólogo, Berger 

adiciona uma pergunta: “qual é a realidade?” Ou melhor: que realidade contextual vive 

determinado indivíduo? Para Berger (2003: 221), o problema poderá emergir da 

dialética e da realidade psicológica, e da estrutura social. Mudanças radicais na estrutura 

social, também, podem provocar alterações nas realidades psicológicas dos individuos 

dessa sociedade, como, por exemplo, as consequências provocadas pela Revolução 

Industrial, que trouxeram consequentes alterações na realidade psicológica.    

 

A teorização sobre a identidade buscará, então, tomar conhecimento das 

transformações de identidade, que tenham acontecido de fato e ela mesma 

sofrerá transformações neste processo. Por outro lado, a identidade pode tornar-

se problemática, do ponto de vista da teoría em si, ou seja, como resultado de 

desenvolvimentos teóricos intrínsecos. (…) Uma possibilidade histórica é a 

constituída pela manipulação ideológica deliberada a cargo de grupos 

políticamente interessados.
7
 (BERGER, 2003: 221, tradução nossa). 

 

Ou seja, situações de crise sócio-política na sociedade podem trazer alterações e 

transformações identitárias num determinado grupo social, que pode ser decorrente de 

manipulação ideológica. O que Peter Berger nos chama a atenção é que situações 

conjunturais podem proporcionar alterações nas identidades. Então, estabelecer o 

diálogo social e promover a integração social dessas identidades, no espaço social é o 

desafio do jornalista como mediador de identidades. Conforme Gilberto Gimenez 

(online: 1), a noção de identidade é de manejo delicado e politicamente perigoso. O 

primeiro, devido a sua banalização e o senso comum, que tende a vê-la como uma 

entidade homogênea, cristalizada e substancial. E, por outro lado, perigosa, por integrar 

mitos políticos, como os nacionalismos, etno-nacionalismos e racismos. A noção de 

                                                 
7
 La teorización sobre la identidad buscará entonces tomar conocimiento de las transformaciones de 

identidad que han ocurrido de hecho, y ella misma sufrirá transformaciones en este proceso. Por otra 

parte, la identidad puede volverse problemática en el plano de la teoría misma, vale decir, como resultado 

de desarrollos teóricos intrínsecos. (…) Una posibilidad histórica es la constituida por la manipulación 

ideológica deliberada a cargo de grupos políticamente interesados. (BERGER, 2003, p. 221) 
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identidade emergiu a partir da constatação de conflitos identitários entre grupos e 

sociedades. Para Gimenez (p.19) a teoria da identidade nos permite entender melhor a 

ação e a interação social, visto a sua natureza relacional e, portanto, comunicacional.  

 

De fato, esta teoria pode se considerar como uma prolongação (ou 

aprofundamento) da teoria da ação, na medida em que é a identidade a que 

permite aos atores organizar suas preferências e escolher, consequentemente, 

certas alternativas de ação. É o que Loredana Sciolla denomina função seletiva 

da identidade (1983: 22). Ainda nesta mesma perspectiva, Melucci define a 

identidade como “a capacidade de um ator de reconhecer os efeitos de sua ação 

como próprias e, portanto, de lhes assumir”. (1982: 66).
8
 

 

Para Bauman (2003:20), quando o conceito de comunidade entra em colapso, a 

identidade é construída. É a busca por segurança, num contexto de globalização, que faz 

o ser humano buscar uma “identidade”, para sentir-se conectado ao grupo, à sociedade e 

ao mundo. A globalização permite a liberdade e o ser humano flutuar num espaço não 

definido, o que ele chama de “não-lugar”, que gera uma situação de ansiedade. Dessa 

maneira, segundo Bauman (2001), estar conectado a um grupo, ser identificado, 

rotulado e engarrafado, de maneira inflexível, assumindo determinada identidade, é algo 

incompatível com a “modernidade líquida”. Porém, é preciso compreendê-la em todas 

as suas amplitudes e problemas consequentes, para que possamos averiguar a sua 

importância para a práxis jornalística, em distintos níveis identitários de um mesmo 

individuo. São eles: o individual, o familiar, local, regional, global.  

 

3. Identidade individual e coletiva 

A identidade individual começa a ser construída a partir do nascimento do 

individuo. Quando os pais descobrem o sexo do bebê inicia-se a busca pelo nome. 

Como se chamará essa criança? A partir de então, os pais começam a pensar sobre a 

construção da identidade daquela criança. Quem será esse indivíduo quando crescer e 

                                                 
8
 En efecto, esta teoría puede considerarse como una prolongación (o profundización) de la teoría de la 

acción, en la medida en que es la identidad la que permite a los actores ordenar sus preferencias y 

escoger, en consecuencia, ciertas alternativas de acción. Es lo que Loredana Sciolla denomina función 

selectiva de la identidad (1983, 22). Situándose en esta misma perspectiva. A Melucci define la identidad 

como „la capacidad de un actor de reconocer los efectos de su acción como propios y, por lo tanto, de 

atribuírselos‟. (1982, 66). (tradução livre) 
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em que trabalhará? Seguirá a profissão dos pais? Gimenez (online), explica que a 

identidade é: 

 

(…) o conjunto de repertórios culturais interiorizados (representações, valores, 

símbolos...), através dos quais os atores sociais (individuais ou coletivos) 

demarcam simbolicamente suas fronteiras e se distinguem dos demais atores em 

uma determinada situação, tudo isso em contextos historicamente específicos y 

socialmente estruturados.
9
 

 

Porém, precisamos considerar que esse conjunto de repertórios é socialmente 

construído. A identidade é uma construção social. O indivíduo nasce e vai ser inserido 

num contexto sócio-conômico e cultural: seja numa familia, ou em um orfanato, a 

personalidade deste indivíduo será construída a partir de suas relações sociais e o 

sentimento de pertença que se forjará nesse contexto identitário. Gimenez (p. 5) elenca 

3 grupos de elementos diferenciadores, ou diacríticos: 

 

1. A pertença a uma pluralidad de coletivos (categorias, grupos, redes e 

grandes coletividades); 2. A presença de um conjunto de atributos 

idiossincráticos, ou relacionais; 3. Uma narrativa biográfica, que percorre a 

história de vida e a trajetória social da pessoa considerada.
10

 

 

Dessa maneira, o indivíduo tem a liberdade e a segurança para ser quem ele é, ou 

quem ele quer ser, na sociedade. É a identidade que proporcina à pessoa a sua base 

estrutural para atuar na sociedade e no mundo, cumprindo sua missão individual. Esse 

conjunto de elementos, aliados à subjetividade do indivíduo, possibilitarão a construção 

da sua identidade pessoal.  

Os elementos identitários a que terá acesso possibilitarão a sua escolha, ou não, a 

fazer parte de outros grupos identitários, como por exemplo, o idioma, o trabalho, o 

time de futebol, a culinária, as mentalidades e gostos culturais. É no microcosmo 

                                                 
9
 (…) el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos...) a través 

de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se 

distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente 

específicos y socialmente estructurados. 
10

 1. La pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectividades); 2. 

La presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales; 3. Una narrativa biográfica que 

recoge la historia de vida y la trayectoria social de la persona considerada.  
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familiar que a identidade daquele grupo é construída. Considerando o que diz Bourdieu, 

que a sociedade é estruturada, mas também é estruturante, ou seja, ela tem o poder de 

interferir na construção da identidade, através dos valores e da moral do grupo. 

Portanto, a identidade familiar que é estruturada em termos culturais (idioma, religião, 

raça, contexto urbano/rural), possibilita a construção da identidade do indivíduo, a partir 

da sua mentalidade sócio-cultural, de acordo com conceitos e valores daquele núcleo 

grupo social, a que ele cria um sentimento de vínculo, de pertença (família brasileira, 

paulista, do interior), porém, seus indivíduos relacionam-se com outros indivíduos de 

diferentes grupos identitários no decorrer do dia: trabalho, escola, amizades, 

relacionamentos. Ao relacionar-se com indivíduos de outros grupos societários, o 

indivíduo irá construir a sua identidade pessoal, nas relações vão se estabelecer, 

formando outros grupos de relações identitárias profissionais, por exemplo. A 

identidade é relacional e só existe na distinção com outra identidade. É na relação Eu-

Tu (BUBER, 1977), que se estabelece o diálogo e se torna possível a comunicação com 

o grupo e com a sociedade.  

Assim, a identidade pode ser entendida como a capacidade do individuo, grupo, 

ou sociedade dialogar e estabelecer determinadas relações e especificidades perante 

outros indivíduos, grupos, ou sociedades, que tornem possível realizar a distinção entre 

ambos. E, ao mesmo tempo, possibilitem a aglutinação dos indivíduos, que dela fazem 

parte, visando estabelecer: 1. Segurança ao indivíduo quanto ao sentimento de pertença 

ao grupo, ou sociedade; 2. Possibilitar ao indivíduo as condições necessárias para 

tornar-se quem ele é como pessoa; 3. Conceder ao indivíduo e ao grupo poder/força 

para lutar pelos seus valores e ideais, visando o bem-estar comum; 4. Buscar por 

políticas públicas por integração social; 5. Lutar por justiça; 6. Lutar por uma educação 

libertadora de preconceitos.   

Há que se considerar, porém, algumas variáveis que podem provocar alterações 

identitárias que não eram esperadas pela familia, que é o microcosmo do indivíduo, e na 

sociedade, no macro. Existem alguns elementos que podem alterar todo o processo 

estrutural de construção da identidade do indivíduo. Vamos a eles: 1. Gênero: o 

indivíduo nasce com determinado sexo, mas constrói outra identidade de gênero; 2. 

Raça: o indivíduo assimila, absorve, a identidade cultural de outro povo, outra cultura; 

3. Religião: o indivíduo tem uma experiência religiosa e decide mudar de religião; 4. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 12 

Estado civil: o indivíduo decide assumir relacionamento com pessoas de outras 

identidades; 5. Econômico: o indivíduo muda de nível economico, por algum motivo; 

Podemos afirmar que, em todas essas situações variáveis, salvo excessões, 

ocorreram conflitos familiares e identitários. Isso porque ocorreram mudanças no 

processo de individuação que não estavam previstas naquele núcleo familiar, gerando 

conflitos. Porém, esses conflitos identitários com a mescla de identidades. Além de 

elementos variáveis de ordem psiquica: 1. Drogas, 2. Carater, 3. Egoismo, 4. 

Transtornos mentais. Esses elementos podem alterar a personalidade do individuo e, 

consequentemente, a sua identidade pessoal. Uma personalidade alterada, que tenha 

sérios conflitos identitários pode cometer crimes contra outras identidades espefíficas, 

como é o caso dos crimes de gênero, como o feminicídio e contra LGBTS.   

 

4. O princípio dialógico da identidade 

O princípio dialógico emerge com Mikhaïl Bakhtine. Na Introdução à “Mikhaïl 

Bakhtine: le principe dialogique” (1981), Tzvetan Todorov afirma que “o caráter mais 

importante do enunciado, ou quem sabe, o mais ignorado, é o seu dialogismo, ou seja, a 

sua dimensão intertextual.”
11

 (TODOROV, 1981: 8). É na interação intertextual que se 

estabelece a relação dialógica. “O principio dialógico permite-nos manter a dualidade 

no seio da unidade. Associa dois termos (ordem/desordem) ao mesmo tempo 

complementares e antagônicos” (MORIN, 1999:108).  A voz individual só tem sentido, 

só pode ser compreendida, quando esta é integrada ao coro, afirma Todorov (1981:8).  

 

A voz individual só pode ser ouvida se for integrada ao coro complexo das 

outras vozes já presentes. Isto é verdade não só da literatura, mas também numa 

nova interpretação da cultura: a cultura é composta pelos discursos mantidos 

pela memória coletiva (espaços comuns e estereótipos como palavras 

excepcionais), discursos, em relação aos quais, cada sujeito é obrigado a se 

situar. 
12

  (TODOROV, 1981: 8). 

 

                                                 
11

 “Le caractère le plus important de l´énoncé, ou en tous les cas le plus ignoré, est son dialogisme, c´'est-

àdire sa dimension intertextualle.” Tradução livre. 
12

 “La voix individuelle ne peut se faire entendre qu'en s'intégrant au choeur, complexe des autres voix 

déjà présentes. cela est vrai non seulement de la littérature, mais esquisser une nouvelle interprétation de 

la culture: la culture est composée des discours que retient la memoire colletive (les lieux communs et le 

stéréotypes comme les paroles exceptionnelles), discours par rapport auxquels chaque sujet est obligué de 

se situer.”. (Tradução livre) 
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É interessante a analogia com o coro, feita por Todorov, para explicar a polifonia. 

Pois, estabelece-se uma relação dialógica, interativa, em que se constrói o enunciado na 

intertextualidade, na interação polifônica, como num coro, em que o individual dialoga 

com o coletivo para construir o diálogo. É claro, que na relação dialógica evidenciam-se 

as estruturas ideológicas, que é justamente onde ocorrem os conflitos. (TODOROV, 

1981: 8). Mas, é também, nas relações dialógicas, no espaço dialético, que acontece a 

recomposição do discurso.  

 

Diálogo e dialética. Percebemos as vozes do diálogo (no compartilhar das 

vozes), notamos as entonações (de caráter emocional e pessoal), das noções e do 

raciocínio abstrato, a partir das palavras e sobre as palavras, o todo está 

encerrado em uma consciência abstrata única – e, então, obtemos a dialética. 

Em lugar da "dialética da natureza", Bakhtin encontra, pode-se dizer, uma 

"dialogia da cultura".
13

 (TODOROV, 1981: 161). 

 

O Eu estabelece-se na relação com o TU, como afirma Martín-Buber. É no 

diálogo, que se estabelece a relação. A relação dialógica nasce na relação comunicativa 

entre EU-TU, que pode acontecer através de varios sistemas sígnicos, vários tipos de 

linguagem.  

A “significação” da palavra e a “compreensão” desse significado por outro (ou 

por outros) […] vão além dos limites do organismo fisiológico isolado, e 

pressupõe a interação de vários organismos. Para que, este terceiro componente 

da reação verbal tenha um caráter sociológico. 
14

 (TODOROV, 1981: 50) 

 

A reportagem, por sua vez, acontece sob o signo da relação dialógica, como 

defende Cremilda Medina (2006). A relação de afeto, na verdade, começa com uma 

posição respeitosa em relação ao outro, sujeito, como um poeta popular, com a 

construção da aproximação do sujeito-jornalista com o sujeito-poeta popular, ou agente 

                                                 
13

 “Dialogue et dialectique. On relève les voix du dialogue (le partage des voix), on relève les intonations 

(de caractère émotionnel et personnel), on écosse des notions et des raisonnements abstraits à partir des 

mots et des propos vivants, on enserre le tout dans une conscience abstraite unique – et voilà qu‟on 

obtient la dialectique . A la place de la „dialectique de la nature‟, Bakhtine met, pourrait-on dire, une 

„dialogique de la culture‟.” (tradução livre) 
14

 La “signification” du mot et la “compréhension “ de cette signification par l‟autre (ou par les autres) 

[…] sortent des límites de l‟organisme physiologique isolé, et présupposent l‟interaction de plusieurs 

organismes. De sorte que cette troisième composante de la réaction verbale a un caractère sociologique. 

(tradução livre). 
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cultural. “A identidade é sempre de natureza dialógica e relacional”. (GIMENEZ, 

online: 124-125). Habermas (apud BERTHIER, 2006), em sua teoria da ação 

comunicativa, em relação às praticas dialógicas, aponta-nos quatro requisitos ideais do 

discurso, que são fundamentais para o ato comunicativo e que, são essenciais à 

comunicação cultural e contextual. Para Habermas (1987: 286), “as ações dos agentes 

implicados nela (na ação comunicativa) não se coordenam mediante cálculos 

egocêntricos do êxito, mas mediante atos para alcançar a compreensão”. Para ele, os 

participantes da ação comunicativa se movimentam em direção ao êxito, através de 

metas individuais, porém com a capacidade de harmonizar seus planos de ação, o que 

buscaremos identificar nas reportagens. 

 

Considerações finais 

O jornalista, enquanto mediador-autor, que reconstrói os conteúdos culturais, 

elabora as narrativas, através das reportagens, utilizando todos os recursos disponíveis 

para uma comunicação eficiente. “Para fazer circular as narrativas da 

contemporaneidade precisamos sim, de máquinas complexas e velozes, mas, mais ainda, 

de inteligências autorais que refundem um cosmo, interpretando o caos da realidade” 

(MEDINA, 2008: 99). Para Medina, as percepções não-verbais são essenciais para a 

formação das narrativas da contemporaneidade. Uma definição simples de narrativa é 

aquela que a compreende como uma das respostas humanas diante do caos. Dotado da 

capacidade de produzir sentidos, ao narrar o mundo, o sapiens organiza o caos em um 

cosmos. O que se diz da realidade constitui uma outra realidade, a simbólica. Sem essa 

produção cultural – a narrativa – o humano ser não se expressa, não se afirma perante a 

desorganização e as inviabilidades da vida. Mais do que talento de alguns, narrar é uma 

necessidade vital (MEDINA, 2006: 67). Cabe ao jornalista estabelecer a mediação entre 

as culturas e as sociedades (no plural) tornando possível o diálogo e propondo uma 

relação mais humana entre o jornalista e a sociedade. Dessa maneira, compreende-se 

que “só quando se está afeto a ocorre o ato comunicativo, o ato poético ou o ato 

comunicacional que, por sua vez, se traduz na sala de aula, na obra de arte ou nas 

narrativas da contemporaneidade” (MEDINA, 2008). Assim, é através do viés autoral 

da mediação que se tem a possibilidade de atribuir sentido à realidade. Por isso, é a 

partir de um jornalismo afeto à realidade contextual, respeitoso e aberto ao diálogo, que 

poderemos ter uma mediação mais humana e solidária.   
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