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Sociologia 

Mídia e cidadania 

Teoria 

 

O que é mídia? 

Para começarmos a compreender as relações entre mídia e sociedade, primeiramente devemos atentar para 

o significado da palavra “mídia”.  Chamamos de mídia os veículos de um sistema de comunicação social, 

dentre os quais podemos citar as emissoras de rádio e TVs, revistas, jornais e a internet. No dicionário a 

definição de mídia pode ser encontrada como: “Toda estrutura de difusão de informações, notícias, 

mensagens e entretenimento que estabelece um canal intermediário de comunicação não pessoal, de 

comunicação de massa, utilizando-se de vários meios, entre eles jornais, revistas, rádio, televisão, cinema, 

mala direta, outdoors, informativos, telefone, internet etc.” 

Podemos dizer, em sentido lato, que mídia é o meio pelo qual qualquer informação é passada. Entretanto, 

num sentido estrito, a palavra mídia é usada para designar meios não pessoais de comunicação, ou seja, que 

fazem o papel de intermediário entre a informação ou fato e o receptor da mensagem. 

 

Características da comunicação e da mídia  

• Mídia em essência é comunicar um fato 

• a comunicação é a intermediação entre o fato e o receptor 

• A forma como comunicamos também faz parte da mensagem, então o meio é a mensagem 

• A interpretação dos fatos sempre vai depender da forma como a mensagem é passada 

• A forma como a mensagem é comunicada pode alterar o fato 

• A interpretação do fato depende também do receptor 

• A construção da realidade ao nosso redor depende da mensagem 

• Tudo o que chamamos de fato é uma construção da narrativa de alguém 

• quem tem o poder de mediar a comunicação tem um poder muito significativo na sociedade  

• Quanto maior o alcance da comunicação, maior o poder 

 

1450 - Primeira impressora 

Gutenberg inventa a Prensa de tipos móveis, que acelerou a produção de mensagens e aumentou o alcance 

da comunicação. A Reforma Protestante, por exemplo, teve grande recepção na população letrada da 

Alemanha a partir de panfletos impressos 
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1923 - Meios de comunicação em massa 

Transmissão via rádio e impressão de imagens. Sem os meios de comunicação em massa estaríamos 

vivendo em sociedades bem diferentes. Talvez a Segunda Guerra não tivesse acontecido. 

1969 - Internet 

Comunicação em tempo real e globalizada. A internet permite a proliferação do capitalismo informacional e 

financeiro pelo mundo e o contato entre as pessoas pelo encurtamento das distâncias e intensificação das 

relações sociais 

 

O problema da (im)parcialidade 

Como observado por alguns pensadores, a mídia é mais que o ambiente por onde uma mensagem é 

transmitida, pois influencia comportamentos e percepções. Ao transmitir uma informação, a mídia produz 

uma alteração (algumas vezes não intencional, outras nem tanto) da mensagem, pois ela passará por um 

processo de interpretação e adequação do conteúdo. Esse processo nunca é isento, chegando à observação 

de que o meio determina a mensagem e não o contrário. 

Outro ponto interessante de se pensar é o do controle da mídia. Na nossa sociedade a mídia é resultado do 

empreendimento de algumas pessoas. Alguns países têm maior pluralidade midiática, outros acabam 

observando a formação de oligopólios. Essas empresas, em última instância, são guiadas por dois 

parâmetros: o lucro (como absolutamente toda empresa no sistema capitalista); e os interesses de seus 

proprietários. Por mais que se arrogue imparcial, nenhum dono de uma instituição de mídia permitiria, sem 

pesar, que seu meio de comunicação produzisse informações que contrariassem não só seus interesses, mas 

sua visão de mundo. 

 

Mídia e controle social 

A mídia é a principal forma pela qual a população em geral de informa. Como importante veículo de 

comunicação, a mídia numa sociedade se configura como uma das detentoras da narrativa sobre a vida em 

geral. É essa importante característica dos meios de comunicação em massa que permite o surgimento da 

indústria cultural. As pessoas se informam e se entretêm majoritariamente pelos meios de comunicação em 

massa que selecionará o que será dito e o que não será dito, moldando a discussão e a opinião pública sobre 

diversos assuntos. Esse é o caráter dominador da mídia, que detém um grande poder sobre as pessoas 

limitando, e muitas vezes, definindo sua cultura. A mídia é um dos principais instrumentos de disseminação 

da ideologia dominante e de exercício de poder simbólico. 

 

Mídia e cidadania 

A mídia é o principal meio de acesso a informação. Desde a Grécia antiga, para decidir as questões da Pólis, 

os cidadãos se reuniam na Àgora para se informar e poder exercer plenamente sua cidadania. Até hoje o 

exercício do direito à liberdade está intrinsecamente ligado à informação. Como afirma Kant, a verdade é 

pressuposto para a liberdade. Dessa forma, o exercício da liberdade está totalmente ligado à informação de 

qualidade e o mais próximo da verdade dos fatos possível. 
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Para isso, é necessário que haja imprensa livre, sem censura. Isso não significa uma imprensa sem limites. O  

limite é o direito dos indivíduos. Assim entramos na discussão dos conglomerados. Muitas vezes, o 

monopólio da mídia fere os direitos e impede o acesso a informação. 

Também é possível perceber que muitos grupos de menor poder e influência na sociedade têm se mobilizado 

através da mídia, especialmente  pela internet, para se organizar e lutar por seus direitos. Ess é outro 

componente importante da mídia que, devido as transformações tecnológicas, permitiu ampliar o espaço não 

só de acesso, mas de voz na sociedade. 

 

Mídia e política – o “quarto poder” 

O problema que tratamos anteriormente se estende perigosamente para o campo político. O papel da mídia 

na política brasileira é de destaque. Além da capacidade de influenciar o comportamento da sociedade, a 

mídia também consegue interferir nas ações dos governos. Isso significa uma extrapolação da função de 

levar informação ao povo. Muitas vezes a mídia atua para construir ou destruir a credibilidade de políticos, de 

acordo com os interesses de seus controladores. 

Essa capacidade de manipulação e influência sobre escolhas e comportamento levou à expressão “quarto 

poder”, para se referir à mídia em relação aos outros três poderes do Estado democrático e sua atuação do 

campo político. 

A televisão é hoje o principal meio de comunicação em massa no Brasil (não se engane, 60% dos brasileiros 

tem acesso à internet e muitas vezes de modo limitado e precário, contra 97% de domicílios com televisão). 

Essa difusão é utilizada pelos políticos como forma de conseguir apoio popular. Embora seja proibido pela 

Constituição, dados apontam que muitos políticos têm vínculos com a mídia. Pesquisas realizadas apontaram 

para o número de 53 deputados federais e 27 senadores com algum tipo de controle sobre veículos de 

comunicação entre 2007 e 2010. Isso dá 10% da Câmara e um terço do Senado. Estima-se que na mesma 

época, 128 emissoras de televisão e 1765 retransmissoras estavam nas mãos de políticos. 

Na história do Brasil há vários casos onde, a despeitos dos fatos, a mídia manipulou a informação para 

produzir sua própria narrativa sobre a realidade. A cobertura sobre as “diretas já” foi um dos exemplos mais 

notáveis. Em 1984 milhares de pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo, para pedir eleições diretas. 

Apesar disso, o noticiário de uma grande emissora apresentou o movimento como o de comemorações pelo 

aniversário da cidade. Em 1989 a edição do debate presidencial para ser exibido nos noticiários também foi 

considerada tendenciosa, além da mudança repentina do instituto de pesquisa sobre a eleição, porque esse 

apresentava dados mais favoráveis ao candidato supostamente preferido da emissora. Por extensão, 

também é possível pensar no papel da mídia na narrativa sobre os diversos eventos recentes no Brasil. Pense 

sobre o papel da mídia em operações como a Lava-Jato ou na ação de movimentos sociais, dos mais 

tradicionais até os mais novos e espontâneos, como os de 2013 e os de 2020 no Brasil e no mundo. 

O que podemos concluir é que frequentemente a mídia extrapola os limites e princípios estabelecidos na 

Constituição e interfere de maneira não regulada na esfera política, justificando o termo “quarto poder”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

Sociologia 

Novo século, novos problemas: o fenômeno das fake news 

No século XXI o que observamos é o enorme crescimento da mídia digital, numa era em que as informações 

são transmitidas em tempo real, em que a internet diminuiu fronteiras e distâncias entre nações, o que 

constitui uma grande transformação na forma como as pessoas se comunicam e na forma através da qual 

se informam.  No entanto, é importante ressaltar que a mídia também é utilizada frequentemente para divulgar 

falsas notícias - os famosos “fake news” -, assim como para manter falsos estereótipos, preconceitos, e para 

vender produtos apelando para uma aparência que, muitas vezes, pode ser enganadora. Um outro fator 

importante presente no século XXI e que diz respeito à relação entre mídia e sociedade é o fato de que, cada 

vez mais, as redes sociais influenciam na escolha políticas de eleitores ao redor do mundo.   

Trata-se de uma ferramenta importante, atualmente, para que candidatos expressem suas opiniões e 

divulguem suas ideias para a grande massa, o que não dá para ser desconsiderado do ponto de vista político 

se analisarmos que muitos votos, hoje em dia, são conquistados justamente nas redes sociais.    

Em comparação ao efeito nocivo da grande mídia para o Estado democrático, as fake news são muito mais 

perigosas. Os grandes veículos de mídia, apesar de apresentar uma visão parcial da realidade, tem uma 

reputação a zelar, sem a qual sua manutenção é prejudicada. Além disso, um grande veículo pode ser cobrado 

de seus posicionamentos, ter seus erros apontados e ser confrontado. Outro aspecto importante é pensar 

que a imparcialidade, apesar de ser um ideal necessário e constante na atuação midiática, é impraticável, o 

que torna sua exigência uma impossibilidade. O debate sobre a atuação da mídia na democracia tem se 

desviado para um outro horizonte, o da transparência. 

As fake news, por outro lado, são comumente mentiras intencionais organizadas sistematicamente para 

influenciar o comportamento e as escolhas das pessoas. Tornaram-se um eficaz mecanismo de manipulação 

de eleições. Isso porque seus responsáveis são difíceis de achar, ela se espalha com muito mais rapidez e 

ela conta com a confiança entre as pessoas. A fake news subverte as relações entre os indivíduos, utilizando 

a confiança que temos uns nos outros para espalhar mentiras. 

Com a grande velocidade com que notícias são espalhadas nos dias atuais pelas redes sociais, faz-se 

necessário refletir anteriormente sobre a veracidade de tais informações, o que pode contribuir para a 

construção de uma sociedade que, além de valorizar a velocidade, também tem apreço pela verdade e pela 

reflexão crítica. Tanto na relação com a mídia tradicional quanto no uso de novas mídias, é urgente discutir a 

forma como nós, indivíduos, nos relacionamos com a informação. 

 

A mídia pela internet permitiu a descentralização do poder de se comunicar, mas há consequências graves 

dessa  nova forma de mídia. Fatos podem ser relatados por pessoas comuns e emitimos nossas opiniões 

para potencialmente milhares de pessoas diariamente. Isso promove a diluição do monopólio da 

comunicação e o enfraquecimento do poder da mídia tradicional. Mas os algoritmos, que não controlamos e 

temos tanta dificuldade para entender, promovem o surgimento de bolhas sociais. As bolhas sociais são uma 

espécie de filtro daquilo que chega a nós, de forma a evitar aquilo que é incômodo ou indesejável. O algoritmo 

é o mecanismo de funcionamento por trás das redes sociais e que aprofunda o embolhamento social. Assim 

há a perda de contato com o diferente, a banalização de absurdos e o surgimento de novas formas de 

preconceito. A bolha social é a nova Caverna de Platão 
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Exercícios 

 

1.  

 
O Globo, 21/06/2007 

 

Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, 

na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos 

atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma 

cidadania verdadeiramente universal. 

Milton SANTOS Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

 

Com base nos quadrinhos e no fragmento de texto, dois elementos contraditórios do processo de 

globalização capitalista estão identificados em: 

a) integração econômica e polarização social 

b) liberalização do mercado e ampliação da participação política 

c) acesso ao consumo e redução relativa das distâncias espaciais 

d) formação de blocos econômicos e diminuição da renda média 

 

 



 

 

 

6 

 

Sociologia 

2. No início de 2011, o mundo assistiu apreensivo e esperançoso ao sopro de inconformismo no mundo 

árabe. Manifestantes contaram com a ajuda, em graus a serem precisados, de componentes cada vez 

mais comuns em situações desse tipo: a internet e o telefone celular. Na Tunísia, ativistas utilizaram 

Twitter e Facebook para organizar protestos. No Egito, blogs e também as redes sociais. 

Os episódios reaquecem o debate sobre qual é, afinal, o potencial dessas tecnologias quando o assunto 

é ativismo político e opõem dois grupos de analistas: os ciberutópicos, que acham que blogs e celulares 

tudo podem, e os cibercéticos, que pensam o contrário. A revolução pode não ser tuitada, no sentido 

de que um Twitter só não faz a revolução. Mas as que acontecerem no século XXI, é certo, passarão 

pelo Twitter e similares. 

(Adaptado de http://veja.abril.com.br, 28/01/2011) 

 

A reportagem apresenta uma reflexão acerca das possibilidades e limitações do uso das novas 

tecnologias no ativismo político no mundo atual. 

As limitações existentes para o emprego dessas tecnologias são justificadas basicamente pela: 

a) disparidade regional quanto aos níveis de alfabetização 

b) hierarquização social relativa ao acesso às redes virtuais 

c) censura da mídia em função do intervencionismo governamental 

d) dispersão populacional devido às grandes extensões territoriais 

 

 

3.  

 

A censura política na internet está, em geral, associada à atitude de países que pretendem 

I. proteger suas culturas e valores nacionais, inibindo o contato com culturas de outras nações. 

II. controlar o acesso a informações sobre a situação política interna e a questão dos direitos 

humanos. 

III. isolar suas economias dos efeitos perversos de um mercado globalizado. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, II e III. 
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4. Leia e relacione os textos a seguir. 

O Governo Federal deve promover a inclusão digital, pois a falta de acesso às tecnologias digitais acaba 

por excluir socialmente o cidadão, em especial a juventude. 

(Projeto Casa Brasil de inclusão digital começa em 2004. In: MAZZA, Mariana. JB online.) 

 

Comparando a proposta acima com a charge, pode-se concluir que 

 

 

a) o conhecimento da tecnologia digital está democratizado no Brasil. 

b) a preocupação social é preparar quadros para o domínio da informática. 

c) o apelo à inclusão digital atrai os jovens para o universo da computação. 

d) o acesso à tecnologia digital está perdido para as comunidades carentes. 

e) a dificuldade de acesso ao mundo digital torna o cidadão um excluído social. 
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5. Observe a figura a seguir. 

 

 

A sociedade globalizada é resultante de um conjunto de atividades humanas que produziram 

inúmeras transformações em todas as esferas da vida social. Assinale a alternativa que 

apresenta, corretamente, uma alteração na sociedade em consequência da sua globalização. 

a) A disseminação da tecnologia de automação propiciou a diminuição no índice de desemprego dos 

trabalhadores. 

b) A elevada massificação de informações em tempo real amplia o tempo disponível para refletir, 

aprimorando o esclarecimento das notícias para os cidadãos. 

c) A terceira revolução industrial, amparada no uso da eletricidade, impulsionou a expansão da 

produção siderúrgica. 

d) O aparato planetário do sistema de telecomunicação em rede fortalece a preserva ção de valores 

comunitários locais. 

e) O complexo hegemônico dos donos da comunicação de massa procura selecionar as notícias 

transmitidas param o público. 
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Gabarito 

 

1. A 

Como observamos , a globalização é um processo complexo e multifacetado. Apesar de promover uma 

integração econômica, essa mesma integração não se observa em outras áreas da vida social. Enquanto 

mercadorias ganham cada vez mais acesso   ignornado fronteiras,  nunca tivemos tantos muros em 

fronteiras como temos hoje. 

 

2. C 

Com frequência se observa a intervenção de governos, principalmente em regimes fechados, na 

utilização e livre acesso às novas tecnologias, impedindo a disseminação dessas ferramentas. 

 

3. C 

A afirmativa  III  afirma que há uma  tentativa de isolar economias nacionais, o que não se observa nos 

países que praticam uma censura política na internet. A China, por exemplo, não pratica uma proteção 

de seu mercado aos eventos da globalização. 

 

 

4. E 

Percebemos que, nas sociedades contemporâneas, a vida social e a cidadania passa pelo acesso à 

informação que se dá em muito pela mídia e pelo acesso da internet. A convivência e o acesso a 

direitos ocorre cada vez mais por meios digitais. 

 

5. E 

É uma característa da mídia a seleção das notícias, com vistas a manipular a narrativa sobre a realidade 

e alcançar os objetivos dos donos das empresas de comunicação 

 

 

 


