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Resumo  

 

O presente estudo constitui-se da análise dos discursos da Agência de Notícias do Acre, 

um website do sistema público de comunicação do referente Estado. A pesquisa 

problematiza questões relacionadas à comunicação pública, o diálogo com o cidadão, 

objetividade jornalística e interesse público. Entendendo que só é possível realizar uma 

comunicação pública a partir da relação dialógica com o cidadão, foi feita uma análise 

do discurso a partir dos conteúdos publicados na editoria de educação deste veículo de 

comunicação.  
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1. Conceitos, problemas e paradigmas da comunicação pública 

 

Impossível não pensarmos neste momento em uma crise que já se estende desde o 

século passado em relação à ciência, à política, à sociedade como um todo. Crise esta 

que perpassa pela própria existência do ser no tempo e no espaço. (LIPOVETSKY, 

2005). Esta crise, de acordo com Novaes (2004), está relacionada à busca desenfreada 

por desenvolvimento tecnológico, modernização das instituições, das relações sociais, 

para se atingir um modelo ideal de estado de bem estar social delimitado pelo discurso 

cartesiano. 
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Nesse contexto, a comunicação se coloca com um dos eixos fundamentais que 

representam esta sociedade do “vazio”, em crise e com problemas identitários. Pensar os 

rumos da comunicação em tempos ditos “pós-modernos”, se torna cada vez mais 

complexo e distante de fórmulas mágicas ou saídas milagrosas que libertem a sociedade 

do estigma hegemônico de uma comunicação para poucos. Logo, pensar em 

comunicação pública em tempos de hipermídia, parece caminhar na contramão do 

discurso modernizante. 

Democracia, direito à informação, cidadania, comunicação pública são palavras 

que possuem uma multiplicidade de conceitos. Cada uma delas, dependendo do 

contexto, muitas vezes chegam a possuir significados opostos. De acordo com Duarte 

(2009), o termo Comunicação Pública tem sido historicamente relacionado para referir-

se aos veículos públicos, em alguns casos como comunicação governamental, ou ainda 

como sinônimo do conjunto de instrumentos da gestão pública. Elizabeth Brandão 

(2007) define comunicação pública a partir de cinco áreas diferentes: identificada com 

comunicação organizacional, identificada como comunicação científica, como 

comunicação política, como estratégias de comunicação da sociedade civil organizada. 

Entendendo que comunicação pública só existe a partir do momento em que 

estabelece diálogo com a sociedade a que se destina, com o objetivo de atender aos 

direitos à informação de cunho público e que as administrações públicas precisam 

utilizar esta ferramenta como tarefa de prestação de contas para a 

sociedade(MONTEIRO, 2009, p.38), é que se dará esta pesquisa. 

Para Eugênio Bucci (2009, p.193), as instituições públicas quando se prestaram 

a realizar uma comunicação pública, destinaram-se a realizar o “serviço sujo” das 

organizações. Neste contexto, o autor afirma que, historicamente, a comunicação 

pública no Brasil foi marcada por vários traços destinados ao marketing político e à 

divulgação e não de garantir o acesso da informação público para todos. 

Problemas como estes estão presentes em diversas administrações públicas. 

Todavia, estão sendo propostas uma série de alternativas na tentativa de diminuir estas 

“ingerências” dentro das gestões públicas. Um exemplo desta iniciativa foi a criação da 

Lei de Acesso à Informação que entrou em vigor no dia 17 de maio deste ano.  A lei 

obriga órgãos públicos a prestarem informações sobre suas atividades a qualquer 

cidadão interessado. O projeto é de iniciativa do Executivo e vale para todo o serviço 

público do país. 
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A lei de acesso é uma ação que objetiva transformar os dados públicos em 

informação publicável, com uma linguagem de maior compreensão para o cidadão. 

Porém, há que se pensar se ações como estas asseguram, efetivamente, a existência de 

transparência na administração pública estatal. Além destes aspectos, há que se ter em 

questão o próprio conceito de comunicação pública, tendo em vista que sua 

aplicabilidade nem sempre corresponde às teorias propostas como afirma BUCCI 

(2009). 

De acordo com MAINIERI;RIBEIRO(2011, p.54): 

 

Entendendo a comunicação num sentido dialógico, percebe-se seu papel na 

promoção da participação e do estímulo à prática da cidadania. Observe-se 

que, sem a participação popular ou com uma participação restrita e limitada, 

não há prática cidadã. É nesse contexto que reconhecemos a importância da 
comunicação pública. 

 

Percebe-se que para os autores a comunicação deve ser compreendida como um 

diálogo, e não se restringir a um monopólio das vozes. Pensar, portanto, em 

comunicação pública exige uma série de reflexões acerca do exercício da cidadania até 

os limiares das propostas conceituais destes valores previstos pela sociedade moderna 

de direito. 

Como pensar, então, a comunicação pública? Será ela, apenas de 

responsabilidade da gestão pública? Será ela, uma política pública movida pelo Terceiro 

Setor? As empresas privadas são responsáveis por produzir uma comunicação de 

interesse público ou apenas publicitária? A quem tem servido a comunicação pública no 

Brasil desde o processo de redemocratização? Questões desta ordem são de interesse 

desta breve reflexão. 

A pesquisa em questão tentará analisar o discurso de um veículo público de 

comunicação, a Agência de Notícias do Acre, à luz de alguns conceitos de comunicação 

pública propagados no Brasil a partir da década de 1980, que tem como eixo principal a 

perspectiva de atender ao interesse público, tendo como princípio norteador a 

publicação dos assuntos da gestão pública, em forma de prestação de contas e oferta de 

serviços. 

Pensar a comunicação pública exige muito mais do que reflexões sobre o papel 

da imprensa na sociedade dita pós-moderna (Lipovestky, 2009), exige indagar a própria 
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condição da democracia, do espaço público e da gestão pública. Sobre este aspecto 

Liberato (2012, p.05) aponta que: “Uma característica notável da informação 

desenvolvida pela comunicação pública é ter conteúdo que seja de interesse de todos. O 

interesse comum se dá por meio de discussões na qual o interesse coletivo prevalece ao 

interesse particular”. 

 Interesse público é um conceito multifacetado, tendo em vista que é utilizado 

em várias circunstâncias, e muitas vezes possui sentido oposto. Na maioria das vezes, 

tem sido utilizado para justificar a agenda setting de muitos conglomerados midiáticos, 

outras vezes utilizado para se referir ao interesse do grande público, e ainda de públicos 

distintos (Tuzzo, 2005). Porém, o viés a ser problematizado nesta breve análise, diz 

respeito à condição de ser o interesse do cidadão do Estado Moderno de Direito. 

 

2. Comunicação pública na fronteira com o marketing governamental 

 

A comunicação no Brasil desde o período colonial até os tempos ditos pós-

modernos (Lipovetsky, 2005) tem sido feita atrelada aos interesses de macro estruturas 

do poder (Foucault, 1978), ou seja, não rompemos com a lógica midiática sob o controle 

do Estado, das empresas e da opinião pública (Tuzzo, 2011). Opinião pública que não 

está dissociada de uma agenda setting (Wolf, 2008), pelo contrário, ela está 

intrinsecamente sendo negociada com o consciente coletivo do grande público. 

Partindo do entendimento de que a mídia está conectada diretamente com o 

grande público, pensemos como esta comunicação midiática se dá no eixo da gestão 

pública, ou melhor, como a esfera governamental tem realizado uma comunicação 

pública? 

 

A tradição é perversa: instituições públicas que operam a comunicação 

social, sejam elas empresas estatais, fundações ou departamentos ligados 

diretamente ao Governo, vêm atuando como pequenas máquinas de 
propaganda a serviço das autoridades do Poder Executivo. Criadas ao longo 

do século 20, principalmente a partir dos anos 50, essas instituições pouco 

ou nada tiveram de compromisso com o direito à informação do cidadão. Em 

lugar de informar, dedicam-se a tentar formar a opinião pública segundo os 
moldes que interessam ao Governo da temporada. (BUCCI, 2009, p.192) 
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De acordo com o autor, os gestores públicos, pouco ou nada fizeram para 

realizar, efetivamente, uma comunicação voltada para o interesse do cidadão, voltando-

se apenas a divulgação e prestação de serviços convenientes ao marketing político, 

sobretudo, em tempos eleitorais. Com um “olhar” nada fictício sobre a comunicação 

realizada pelos governos, o autor nos coloca frente à um problema que fere os princípios 

da legislação voltada ao âmbito da comunicação no Brasil, previsto no art. 37, § 1° da 

Constituição Federal: 

 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 

A legislação não deixa dúvidas sobre a forma do uso da comunicação 

governamental, ou seja, ela deve partir de princípios como a impessoalidade, sem fins 

de propaganda pessoal dos gestores. Porém, esta é uma realidade não vivenciada no 

cotidiano das redações dos jornais governamentais, que produzem grande parte do seu 

material jornalístico a serviço de divulgação das ações das secretarias e enfatizando, 

claramente, nomes dos responsáveis pelas obras, fotos de inauguração de construções, 

entre outros.  

O objeto de estudo em questão, Agência de Notícias do Acre, não é diferente. 

Grande parte das matérias jornalísticas veiculadas na editoria de Educação, são 

promoções da imagem do gestor da pasta, bem como de divulgação dos projetos e 

inauguração de obras
4
. Além de estabelecer um diálogo superficial com a comunidade 

escolar, limitando-se a transmitir somente a “voz” do gestor ou do funcionário 

responsável por determinados projetos. 

Desta forma, permitem-se reflexões acerca até mesmo do formato desta mídia, 

um website, que deveria, pelo caráter da própria ferramenta, proporcionar um maior 

diálogo com a comunidade, acaba por proferir discursos hegemônicos, ou seja, se limita 

a divulgar a voz do poder. Em tempos de hipermídia, questiona-se bastante as ações da 

ciberdemocracia (Levy, 2003). Até que ponto a internet, com todas as suas ferramentas 

de comunicação, está proporcionando o diálogo entre emissor e receptor? Na sociedade 

                                                             
4 Estes dados podem ser visualizados nos quadros que serão analisados as matérias do mês de maio dos 

anos de 2011 e 2012. 
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dita pós-massiva, será que conseguiu-se, de fato, esta interação, ou eles se restringem 

apenas aos dispositivos “alternativos” como blogs, redes sociais, entre outros. 

 

Em termos de poder, o campo politico planetário se polariza entre dois 

campos principais. De uma parte os “democráticos”, tendo do seu lado a 
potência tecnológica, econômica, militar, a força cultural das grandes mídias 

culturais e, sobretudo, o apetite da prosperidade, de consumo e de 

comunicação da imensa massa da população mundial. No outro, encontram-
se os governos e os movimentos políticos pouco ou nada democráticos. 

(LEMOS;LÉVY,2010, p.161) 

 

A dita ciberdomocracia de Levy (2003) parece ter bem nítido os patamares aos 

quais se pretende atingir em termos de “governo do povo”, porém, que povo é esse que 

se auto-representa em um universo virtual? De acordo com os autores acima este campo 

político planetário encontra-se a serviço do grande capital, ora os governos, ora as 

empresas acabam administrando a “democracia” virtual, ou pelo menos, os discursos 

são legitimados pelos grandes conglomerados midiáticos que dominam não apenas a 

esfera virtual de comunicação, mas também a tv, o rádio e os impressos. 

Pelo portal eletrônico da Agência de Notícias do Acre tem-se muito claro a falta 

de diálogo entre a comunidade escolar e os conteúdos jornalísticos, apresentando uma 

superficial participação dos cidadãos nas entrevistas e também nos comentários quase 

inexistentes deste veículo de comunicação. Os poucos comentários visualizados nas 

notícias são elogiando as ações, como este veiculado em 20/05/2012, na matéria 

intitulada: Nova turma de Educação Ambiental é formada pela SEE. O comentário de 

Clayton Zacarias: Bela iniciativa. 

Os poucos comentários existentes abaixo das produções jornalísticas, limitam-se 

a fazer elogios, ou apenas clicam no dispositivo “curtir” vinculado à rede social, 

Facebook. Não há questionamento quanto às informações veiculadas pelo portal de 

notícias, ou até mesmo dúvidas quanto à oferta de serviços, como cursos de capacitação, 

entre outros. O que se permite refletir sobre o acesso destas informações. Mesmo seus 

administradores fornecendo um número significativo de acessos diários ao site. 
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3. Notícias sobre Educação na Agência de Notícias do Acre: uma 

análise do discurso 

 

No Brasil os estudos sobre análise do discurso tem se destacado por 

compreender, reflexões para além da compreensão da linguagem discursiva, 

ultrapassando as fronteiras dos ditos e escritos, e partindo para uma reflexão mais 

aprofundada destes símbolos discursivos. Neste sentido, para Foucault (1976), o 

discurso é uma prática social centrada no seu contexto histórico. Logo, tem-se a análise 

do discurso como estratégia de interpretação das representações midiáticas a partir de 

produções sociais de sentido. 

[...] Foucault está interessado, ao propor uma arqueologia do saber, em analisar as 

condições que permitem o aparecimento de certos enunciados e a proibição de outros. Isso 

significa que, em um momento histórico, há algumas ideias que devem ser enunciadas e outras 

que precisam ser caladas.(GREGOLIN, 2007, p.15)  

A análise do discurso que será realizada nesta pesquisa é pautada no conceito 

compartilhado por Maria do Rosário Gregolin, no qual afirma ser a análise do discurso 

uma ferramenta de compreensão dos elementos discursivos a partir do pressuposto de 

que há um real da língua e um real da história. Nesse contexto, o analista de discurso 

tem como método entender a relação entre essas duas ordens, que a interpretação dos 

acontecimentos se dá a partir da sua relação histórica. (GREGOLIN, 2003p. 11) 

Portanto, analisar produções da Agência de Notícias do Acre, significa ir além 

de dados quantitativos, mas, sobretudo, compreender e analisar o contexto político e 

histórico em que tal veículo se insere, na tentativa de interpretar os múltiplos 

significados dos discursos que são emitidos por um veículo público de comunicação, 

entendendo-os de forma conexa entre saber e poder (Foucault, 1976).  

A pesquisa se dá a partir de uma análise das matérias veiculadas nos meses de 

maio de 2011 e 2012, com o intuito de investigar alterações nas produções em um ano 

eleitoral. Os parâmetros utilizados para esta análise foram: diálogo com a comunidade 

escolar, relacionada aos entrevistados; objetividade jornalística, relacionada à 

quantidade de adjetivações; e interesse público, investigado a partir da existência de 

prestação de contas ou oferecimento de serviços ao cidadão. Segue abaixo um recorte 

feito a partir destes parâmetros: 
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Matérias veiculadas 

em Maio de 2011 

Diálogo com a 

comunidade escolar: 

alunos, professores, pais 

de alunos e moradores de 

bairro. 

Objetividade 

jornalística 

Interesse público: 

prestação de conta e 

serviços para o cidadão 

Secretaria de Educação lança Prêmio 

Gestão Escolar 2011 em Cruzeiro do 

Sul  

Não foi entrevistado nenhum aluno, professor, 

ou membro da comunidade. 

13 adjetivações. Não houve prestação de conta do projeto, 

mas houve uma orientação aos gestores 

para a inscrição no prêmio divulgado. 

Governo do Acre e instituições 

parceiras promovem curso para 

mateiros do Estado 

Entrevistou uma das pessoas que serão 

contempladas pelo programa. 

10 adjetivações. Não houve prestação de contas, apenas a 

divulgação do projeto. 

Jovens Embaixadores 2012 abre 

inscrições 

Não foi entrevistado nenhum aluno, professor, 

ou membro da comunidade.  

15 adjetivações. Houve orientação para a inscrição do 

projeto e prestação de contas. 

Governo lança Prêmio Gestão Escolar 

no Alto Acre 

Entrevistou duas diretoras de escola. 16 adjetivações. Houve orientação para a inscrição, mas não 

houve prestação de contas. 

Governo entrega 320 netbooks aos 

alunos da Escola José Rodrigues Leite 

Entrevistou um aluno contemplado pelo 

programa. 

22 adjetivações. Houve prestação de contas e prestação de 

serviço. 

Servidores da Educação promovem 

Sexta Cultural 

Entrevistou uma servidora da instituição. 22 adjetivações. Houve apenas a divulgação do projeto. 

Estudantes da rede pública vão ter 

acesso a curso pré-vestibular 

oferecido pelo Governo 

Não houve nenhum entrevistado. 13 adjetivações. Houve apenas a divulgação do projeto. 

Governo oferece pré-vestibular 

gratuito 

Entrevistou a diretora da escola. 35 adjetivações Houve apenas a divulgação do projeto. 

Ministro Aloizio Mercadante participa 

da entrega de netbooks do Programa 

Ensinomédio.ac 

Não houve entrevistados. 12 adjetivações Houve prestação de contas. 

Estudante da rede pública de ensino 

ganha prêmio de redação dos Correios 

Entrevistou o aluno vencedor. 15 adjetivações. Houve apenas a divulgação do projeto. 

Professores da rede estadual de ensino 

participam do Circuito Telinha na 

Escola, em Cruzeiro do Sul 

Entrevistou um aluno e o diretor da escola. 25 adjetivações. Houve orientação do serviço. 

Encontro promovido pelo governo 

reúne responsáveis em coletar dados 

para o Censo Escolar 2011 

Não foi entrevistado nenhum aluno, professor, 

ou membro da comunidade.  

28 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

Governo e sindicatos de Educação 

avançam em negociação 

Não foi entrevistado nenhum aluno, professor, 

ou membro da comunidade. Apenas o secretário 

de educação. 

17 adjetivações. Houve prestação de contas. 

Formação continuada de professores 

em leitura e escrita pretende 

aumentar desempenho de alunos 

Entrevistou um coordenador pedagógico e um 

professor. 

12 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

Governo conclui entrega de netbooks 

do programa Ensinomedio.ac em Rio 

Branco 

Entrevistou um professor. 29 adjetivações. Houve prestação de contas. 

Encontro avalia ensino étnico-racial 

nas escolas públicas 

Não foi entrevistado nenhum aluno, professor, 

ou membro da comunidade.  

10 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 
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Matérias Veiculadas em 

2012 

Diálogo com a 

comunidade escolar: 

alunos, professores, 

pais de alunos e 

moradores de bairro. 

Objetividade 

jornalística 

Interesse público: 

prestação de conta e 

serviços para o 

cidadão 

SEE oferece novo curso para 

coordenadores da EJA 

Não houve diálogo com a 

comunidade escolar. 

21 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

SEE e parceiros realizam clico de 

palestras sobre cursos 

profissionais e superiores 

Entrevistou dois alunos. 69 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

 

Secretário de Educação participa de 

Debate na Câmara de Vereadores 

Não houve entrevistado da 

comunidade escolar. 

42 adjetivações. Houve prestação de contas. 

Instituto Dom Moacyr realiza ciclo 

de apresentações em escolas 

públicas 

Entrevistou uma aluna. 24 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

Escola Georgete Kalume realiza 

Feira de Sustentabilidade 

Entrevistou uma aluna. 20 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações. 

Programa Asas da Florestania é 

destaque em matéria da revista 

Nova Escola 

Não houve entrevistado da 

comunidade escolar. 

73 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

Ex-estudante do Instituto Dom 

Moacyr é nomeado supervisor 

técnico de radiologia do Hospital 

das Clínicas 

Entrevistou o ex-estudante. 39 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

Núcleo de Tecnologia Educacional 

de Rio Branco lança o Progestão 

Online 

Não houve entrevistado da 

comunidade escolar. 

52 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

Acre tem cinco bolsas para 

Mestrado Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública 

Não houve entrevistado da 

comunidade escolar. 

47 adjetivações. Houve divulgação de serviços. 

Inscrições para mestrado na área 

de educação foram prorrogadas 

Não houve entrevistado da 

comunidade escolar. 

40 adjetivações. Houve divulgação de serviços. 

Nova turma de Educação Ambiental 

é formada pela SEE 

Não houve entrevistado da 

comunidade escolar. 

25 adjetivações. Houve apenas divulgação de ações 

governamentais. 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

A partir do esquadrinhamento dos dados acima pode-se inferir que temos três 

aspectos fundamentais a serem destacados: 

a) Há poucas entrevistas com representantes da comunidade escolar, 

sobrepondo desta forma, o discurso dos gestores públicos propagados nas 

matérias da editoria de educação. Isto tanto em 2011, em que houve 8 
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matérias em que entrevistaram algum membro da comunidade escolar. Como 

em 2012, em que houve 4 matérias com a participação da comunidade ; 

b) Percebe-se um aumento significativo de adjetivações de 2011(em que o 

maior número foi de 35) para 2012(em que o maior número foi de 73 

adjetivações em uma matéria). Fazendo um levantamento geral, o aumento 

das adjetivações em 2012 se justifica pela “necessidade” do marketing 

político em ano eleitoral; 

c) Em relação à prestação de contas e ofertas de serviços em 2011 obteve-se 

esta ação em oito matérias, dentro de um universo de 16 produções 

jornalísticas. Já em 2012 este número cai para quatro matérias prestando 

atendimento ao cidadão, num total de 11 produções jornalísticas. 

 

A partir do recorte proposto no quadro acima, tem-se uma representação da 

postura editorial da Agência de Noticias do Acre, compreendendo-se que tais análises 

não se fecham em conclusões deterministas, mas que nos referenciam em relação a este 

contexto histórico e midiático. Percebeu-se um crescimento significativo em relação ao 

aumento de adjetivações nas matérias veiculadas em 2012, o que evidencia claramente a 

ausência de prestação de contas neste meio de comunicação em um ano eleitoral.  

A partir dos conceitos já discutidos nesta pesquisa acerca da Comunicação 

Pública no Brasil, tem-se que a Agência de Notícias do Acre, está longe de atingir os 

princípios previstos pela legislação brasileira em relação à divulgação das informações 

públicas, bem como em relação aos princípios do jornalismo voltados à objetividade e 

imparcialidade (TRAQUINA, 2005). Além do descumprimento da constituição federal, 

o veículo em questão pouco utiliza das ferramentas de interação com o seu público, 

tendo em vista a natureza de seu formato, que permite, tecnologicamente, que o leitor 

deixe de ser um mero receptor e passe também a divulgar informações e até mesmo a 

questionar a natureza das que estão expostas. 

Compreendendo que “o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação 

entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os 

sujeitos” (ORLANDI, 2009, p.17), pode-se perceber que as adjetivações não são meros 

usos, pelo contrário, eles tem sentido ideológico bem definido, que acaba sendo 

expresso em todas as veiculações jornalísticas na editoria de educação. O que leva o 

leitor a deduzir somente que a educação no Estado do Acre está em pleno 
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desenvolvimento, sem problemas, e que ao cidadão, é ofertado o que há de melhor em 

relação à qualidade do ensino público. Porém, percebe-se nitidamente que há uma 

ausência significativa dos cidadãos ao não comentarem as matérias, ou até mesmo, há 

uma possibilidade de filtro dos comentários, fato este que, possivelmente, justifica os 

comentários apenas elogiando as ações governistas. 

De acordo com a assessoria do Governo do Estado do Acre, a média de acesso 

da Agência diariamente é de 10 a 12 mil. No período da alagação
5
 foi o de maior 

acesso, chegou-se a 22 mil. A Agência foi criada no Governo  de Arnóbio Marques, 

entrou no ar em setembro de 2007, desde então, este portal tem sido referência para 

todos os veículos de comunicação do Estado, funcionando como a grande assessoria on 

line do governo, o que facilita o acesso aos releases das assessorias de cada secretaria 

estatal. Consequentemente, os jornais diários acabam por ser abastecidos 

“religiosamente” com o press-release tal qual postado no portal do governo, perdendo 

assim seu caráter informativo e servindo como a própria produção jornalística dos 

meios de comunicação de massa. 

Na matéria intitulada Secretário de Educação participa de Debate na Câmara 

de Vereadores, tem-se abertamente a publicização do marketing político, via sistema de 

comunicação pública do Governo. Na tentativa de justificar problemas relacionados ao 

acesso à educação básica, a matéria enfatiza a “solução” para o problema de forma 

promocional da figura do Secretário de Educação:  

 

Daniel Zen informou aos parlamentares que estão em andamento as 

providências para a construção de uma escola de ensino médio para atender 

a demanda do zoneamento II. A escola será equipada com laboratório de 
informática, refeitórios, pátio coberto, além de passarela com acesso interno 

e externo, jardim e estacionamento amplo, custando cerca de R$ 3,7 milhões 

de investimento”. (SECRETÁRIO de Educação participa de Debate na 

Câmara de Vereadores. Agência de Notícias do Acre. Rio Branco. 10 mai. 
2012.). 
 

Percebe-se que o teor do discurso tranquilizante, é tentativa de amenizar críticas 

feitas por parlamentares, e a matéria se apresenta no intuito de desconstruir a ideia de 

que há problemas em relação ao acesso à educação, ao se manifestar as justificativas de 

criação de uma nova escola, com padrões modernos e de alto custo. Além do caráter 

                                                             
5 Em janeiro e fevereiro de 2012 o Acre presenciou o segundo maior índice de alagação em toda sua 

história, fato que levou várias matérias produzidas pela rede globo e transmitidas no Jornal Nacional. 
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“mantenedor da ordem”, a matéria tem como foto principal a imagem “séria” do 

Secretário de Educação, cujo nome foi cogitado para a candidatura da prefeitura da 

capital acreana. 

 

Os governos são a principal fonte de notícias e têm, assim, na mídia o parceiro 

primordial para se legitimarem socialmente, após/além das eleições. A associação é 

tão estreita que parece ter uma agenda conjunta, a agenda setting, não se 

diferenciando quem deu início ou nela se inscreveu determinando o assunto.(MELO, 

2002, p.41-42) 

 

O autor nos remete à condição em que se encontra politicamente os meios de 

comunicação no Acre, sendo condicionados a cumprirem a agenda da assessoria 

governamental, sobretudo, em ano eleitoral, onde há um apelo maior na divulgação de 

projetos desenvolvidos pelo Executivo. Eis este um das mais significativas ações da 

Agência de Notícias do Acre, pautar os demais veículos de comunicação do Estado, 

definindo os assuntos que devem ser midiatizados. 

 

Considerações finais 

 

Pensar a comunicação no Brasil requer um parênteses antes de uma análise sobre 

a contemporaneidade (em tempos de hipermídia). A imprensa desde o período colonial 

sempre esteve a serviço do poder, desde a vinda da família real para o Brasil, há um 

endossamento ideológico dos conteúdos midiáticos pelas macro estruturas do poder. O 

século XXI é fruto deste processo, mesmo em tempos de comunicação pós-massiva, 

tem-se ainda a presença massacrante os oligopólios midiáticos na construção da opinião 

pública. A presença do marketing político na comunicação pública é só consequência de 

uma comunicação muito pouco, ou nada, democrática e esta situação de acordo com 

(MELO, 2002, p.43) é mais forte em regiões menos desenvolvidas: 

 

Nas grandes cidades, que têm estrutura industrial e comercial mais 

diversificada, com ampla gama de anunciantes, é possível se atingir um 

estágio de relativa imunidade a influências alheias ocasionais. Mas em 
regiões com menor densidade econômica, a regra é a promiscuidade 

financeira entre os poderes econômico e político e os meios de comunicação.  
 

 

 A ideia do autor é coerente com a lógica de desenvolvimento no Brasil: 

quanto maior desenvolvimento econômico em determinada região, maior é a sua 
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característica empresarial no campo midiático; quanto menor for o seu 

desenvolvimento, maiores são as chances dos governos tomarem para si a “missão” de 

divulgar informações, desde os meios públicos de comunicação até as mais altas 

empresas midiáticas. 

Logo, pensar a comunicação pública exige muito mais do que pensar em 

comunicação governamental, necessita-se de um exercício de dialogar com princípios 

como democracia, poder público, comunicação mediada, em busca de atender o cidadão 

a partir das concepções do Estado Moderno de Direito. Além de exigir reflexões sobre o 

próprio conceito de comunicação mediada. 

 

A maior parte das pesquisas até agora realizadas sobre influências e efeitos, 

especialmente os políticos, tem levado à convicção de que a mídia é 

estruturadora ou reestruturadora de percepções e cognições, funcionando 

como uma espécie de agenda coletiva.(SODRÉ, 2006, p.21-22) 
 

 

Os meios de comunicação de massa além de formatarem os padrões que devem 

ser adotados pela coletividade, constroem ainda discursos sobre o politicamente correto, 

aceitável, moralmente articulado com as normas sociais. Para (TUZZO, 2005, p. 48), os 

massa media são responsáveis pela formatação de uma opinião pública a partir das 

lógicas de poder instituídos e negociados com a sociedade, ou seja, eles são 

responsáveis por grande parte do que a sociedade entenderá por opinião pública. Neste 

contexto, de acordo com NOVELLI(2009, p.72), a comunicação pública: 

 

[...] assume papel de destaque como elemento fundamental na formação e 
consolidação da opinião pública sobre assuntos públicos, uma vez que se 

insere como uma das principais fontes de informação no jogo político que 

vai se estabelecer na esfera pública. 
 

 

Portanto, tem-se como princípio norteador desta comunicação a formação da 

opinião pública, sobretudo, relacionado à formação da imagem do “bom” político ou do 

“gestor eficiente” como o objetivo maior da comunicação pública utilizada pelo portal 

de notícias do Acre, tendo em vista que a pesquisa realizada produziu recortes que 

evidenciam tal característica. 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

Referências 

BRANDÃO, Elizabeth Pazito. Usos e significados do conceito de comunicação pública. 

In: Jorge Duarte (Org.). Comunicação Pública: estado, mercado, sociedade e 

interesse público. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BUCCI, Eugênio. Caso Radiobrás: o compromisso com a verdade no jornalismo de uma 

empresa pública. In: Jorge Duarte (Org.). Comunicação Pública: estado, mercado, 

sociedade e interesse público. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 

FIGUEIREDO, Lívia Marques Ferrari de; TUZZO, Simone Antoniaci. Célebre 

sociedade. Goiânia: Kelps, 2011. 

 

GREGOLIN, M.R.(Org.). Discurso e mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: 

Claraluz, 2003. 

__________. A Ordem do discurso: aula inaugural no Collége de France, pronunciado 

em 02 de dezembro de 1976. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: 

Edições Loyola, 1996. 

__________. Análise do discurso e mídia: a (re)produção de identidades. 

Comunicação, mídia e consumo(on line). Vol.4, n.11, p. 11-25, 2007. Disponível em: 

revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/download/117/118. Acesso em: 

25/06/2012. 

 

LEVY, Pierre. Ciberdemocracia. Lisboa: Instituto Piaget, 2003. 

 

LIBERATO, Fabíola de Paula. Instrumentos da comunicação pública como auxílio à 

participação política dos cidadãos: avaliação das políticas públicas de cidadania do 

portal eletrônico do governo da cidade de São Paulo. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/code/chamada2011/pdf/area9/area9-artigo13.pdf. Acesso em: 24 

de junho de 2012. 

 

LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004. 

 

MAINEIRI, Tiago; RIBEIRO, Eva Márcia A. O. A comunicação pública como 

processo para o exercício da cidadania: o papel das mídias sociais na sociedade 

democrática. Organicom, 14(8),50-61. 

 

MELO, Geraldo Lúcio de. Imprensa e poder, impressões éticas. In: Raquel Paiva(Org.). 

Ética, cidadania e imprensa. Rio de Janeiro: Muad, 2002. 

 

MIELLI, Renata.(Org.). Comunicação pública no Brasil: uma exigência 

democrática. São Paulo:Anita Garibaldi: Associação Vermelho, 2009. 

 

NJAINE, Kathie; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise do discurso da 

imprensa sobre rebeliões de jovens infratores em regime de privação de liberdade. 
Ciência e saúde coletiva (online). v.7, n.2, p. 285-297. 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v7n2/10248.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2012. 

http://www.ipea.gov.br/code/chamada2011/pdf/area9/area9-artigo13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v7n2/10248.pdf


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

NOVAES, Adauto (Org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. 

 

NOVELLI, Ana Lucia Romero. Comunicação pública e opinião pública. In: Jorge 

Duarte (Org.). Comunicação Pública: estado, mercado, sociedade e interesse 

público. São Paulo: Atlas ,2009. 

 

WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 

2008. 

 

SECRETÁRIO de Educação participa de Debate na Câmara de Vereadores. Agência de 

Notícias do Acre. Rio Branco. 10 mai. 2012. Disponível em: http://www.agencia.ac. 

gov.br/index.php/noticias/educacao/19402-secretario-de educacao-participa-de-debate-

na-camara-de-vereadores-.html. Acesso em: 10 jun. 2012 

 

SODRÉ, Muniz. Eticidade, campo comunicacional e midiatização. In: Dênis de 

Moraes(Org.). Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Muad, 2006. 

 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. V. 1. 

Florianópolis: Insular, 2005. 

 

TUZZO, Simone. Deslumbramento coletivo: opinião pública, mídia e universidade. 

São Paulo: Annablume, 2005. 
 


