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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisou a abordagem do jornalismo impresso sobre o tema drogas no 

Piauí. Para tanto, delimitamos aqui o Jornal Meio Norte, um dos três maiores impressos do 

Estado, sendo ainda o único a lançar uma campanha própria de mobilização intitulada 

“Crack: o começo do fim”. A seleção inicial das matérias ocorreu nos meses de maio e 

junho, respectivamente em 2010 e 2011, a fim de estabelecer um parâmetro de comparação 

entre o período anterior e posterior à campanha. Foram analisadas, à luz da Análise de 

Conteúdo, um total de 298 matérias que abordavam o tema. Constatou-se que a maior parte 

dos textos dedicou-se exclusivamente à substância conhecida como crack. Além disso, 

outras mudanças comprovaram não apenas uma abordagem mais intensa sobre as drogas, 

mas ainda novos contextos atrelados à ela, uma vez que anteriormente o tema era quase 

sempre associado apenas ao tráfico, violência e marginalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: drogas; crack; Jornal Meio Norte; jornalismo; Piauí. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de substâncias químicas não é um tema novo para jornalistas e 

tampouco para a sociedade. Entretanto, o aumento das estatísticas que envolvem as 

apreensões, o tráfico e a violência; assim como a popularização da droga conhecida como 

crack acabou dando um destaque especial a essa pauta a partir do segundo semestre de 

2010. Isso aconteceu tanto no contexto nacional com o lançamento do Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Crack e outras drogas, quanto no contexto local, onde foi também criada 

a Câmara de Enfrentamento ao Crack e outras drogas do estado do Piauí. Nesse sentido, é 
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pertinente questionar: é possível encontrar nessa superexposição do tema, informações 

aprofundadas que esclareçam ao público o que realmente significa uma droga como o 

crack?  

Foi a partir desse questionamento que nasceu o presente trabalho. É exatamente em 

abordagens de temas como drogas, saúde, educação e violação de direitos que a 

responsabilidade social do jornalista fica ainda mais evidente. A falta de apuração dos fatos, 

rigorosidade na pesquisa jornalística, a pressa e até mesmo a pouca intimidade desse 

profissional com o tema que está cobrindo, muitas vezes transforma em vítimas os seus 

próprios leitores.  

A proposta desta pesquisa foi realizar de forma paralela à pesquisa científica, uma 

investigação jornalística do tema, já que a literatura e documentos são escassos sobre as 

drogas no Piauí bem como no Brasil. O resultado, além desta reflexão foi também a 

produção de um documentário jornalístico intitulado Crack: o labirinto. 

 

O JORNALISMO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Muitas são as definições que encontramos para a atividade jornalística. Estudando 

alguns dos conceitos selecionados por Kunczik
5
, nos deparamos com duas relações 

interessantes: o jornalista como mediador e o jornalista como uma espécie de autoridade. 

Ao assumir o papel de mediador, o que sem dúvida nos remete a uma sociedade 

democrática, cabe ao profissional promover a mútua comunicação entre os diferentes 

grupos sociais. Já para o segundo exemplo, o desafio é a transmissão de valores aceitáveis e 

não-questionados, com o objetivo de complementar o papel das demais ciências.  

O significado social global do jornalismo se introduz também no conceito de 

divulgação do depósito de conhecimento teórico com as diferentes esferas da 

sociedade onde se pode colocá-lo em prática. A informação apropriada deve 

situar-se no lugar certo na sociedade, e por isso o jornalista não deve funcionar 

como tradutor passivo, mas transmitir ativa e criativamente as descobertas 

científicas. (KUNCZIK, 2001, p.102) 

 É possível notar, que apesar da distância entre os dois conceitos, ao jornalista, 

independente da corrente teórica a qual esteja atrelado, é imputada uma responsabilidade 

social latente. A busca pela verdade e a sede por respostas muitas vezes leva o público a 

depositar suas expectativas e, inclusive, sua confiança nesses profissionais da comunicação.  

                                                 
5
 KUNCZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo: Norte e Sul - manual de comunicação. Editora Edusp: São 

Paulo, 2001. 
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Analisando a temática do crack em jornais norte-americanos, Hartman e Gollub
6
 

caracterizam a cobertura jornalística dos diários impressos nos Estados Unidos como 

sensacionalista. Eles estudaram os artigos publicados sobre o crack no New York Times, no 

Time e Newsweek, no período de 1985 a 1995. Os autores constataram que o material 

divulgado pela imprensa não tinha base científica e o resultado dessa divulgação foi a 

exaltação de um problema estatisticamente inferior a outros problemas sociais bem mais 

relevantes na época.  

Nesse exemplo, fica evidente a que tipo de responsabilidade o jornalista está 

involuntariamente ligado, pois não apenas a sociedade americana “comprou” a ideia de uma 

epidemia do crack, mas as autoridades políticas e policias também foram pressionadas a 

voltar sua atenção ao que, na verdade, tratava-se de uma pseudo crise, uma crise que não 

ultrapassou as páginas dos jornais. 

 

AS DROGAS NO CONTEXTO PIAUIENSE 

 

De acordo com a Secretaria da Juventude do Município de Teresina (Semjuv) sabe-

se que houve aumento no número de usuários, mas não existe ainda uma estatística que 

comprove o avanço do consumo do crack especificamente na cidade de Teresina, uma falha 

que não é uma particularidade do estado do Piauí. Outros dados fornecidos pela Delegacia 

de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da cidade relatam que no ano de 2010 foram 

apreendidos 13,529kg da droga, além de 28, 744 kg da cocaína pura, um número que já foi 

ultrapassado no primeiro semestre de 2011. Enquanto às prisões ligadas ao tráfico chegaram 

a faixa de 238 no ano de 2010
7
.  

Em matéria veiculada no site oficial do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime (Unodc) no Brasil, cita-se o valor de R$ 140,9 milhões previstos para estruturar e 

qualificar as propostas do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. O 

Decreto 7.179/10, que instituiu o Plano em maio de 2010, tem ações de aplicação imediata 

e ações estruturantes. Entre as ações imediatas, destacam-se aquelas voltadas para o 

enfrentamento ao tráfico de drogas em todo o território nacional. Já as ações estruturantes 

organizam-se em torno de quatro eixos: integração de ações de prevenção, tratamento e 

reinserção social; diagnóstico da situação sobre o consumo do crack e suas consequências, 

                                                 
6
 HARTMAN, D.M.; GOLUB, A. The social construction of the crack epidemic in the print media.  

Psychoactive Drugs. 1999. 
7
 Dados cedidos pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes de Teresina em 28 de abril de 

2011. 
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campanha permanente de mobilização, informação e orientação; e formação de recursos 

humanos e desenvolvimento de metodologias.  

Com base no Plano Nacional é que foi lançada a Câmara de Enfretamento ao Crack 

e outras Drogas em Teresina, criada em 21 de janeiro de 2011 pelo Governo Estadual. O 

papel da Câmara é de sistematizar e articular todas as ações e políticas públicas voltadas 

para o combate às drogas.  São 42 entidades envolvidas na Câmara, cujas ações estão 

norteadas pelos seguintes eixos de trabalho: a prevenção, o tratamento e a redução de 

danos, a reinserção social, a redução da oferta que é a repressão, estudo, pesquisa e 

capacitação continuada. É interessante observar, que apesar do problema do crack, por 

exemplo, já existir a cerca de cinco décadas, as políticas públicas voltadas para o seu 

controle estão sendo estruturadas apenas recentemente.  

Assim, a Câmara propõe uma integração bem mais estratégica de diversos órgãos do 

poder público incluindo entidades da sociedade civil. A Prefeitura de Teresina trabalha 

ações especialmente voltadas para a prevenção, e após a instalação da Câmara passou a 

trabalhar lado a lado com outros órgãos, e inclusive, passou a desenvolver atividades de 

maneira mais intensiva: 

O próprio prefeito designou a secretária de juventude para que pudesse fazer 

esse levantamento e apresentar a câmara de enfrentamento ao crack. Nesse 

levantamento, agente pegou todas as secretarias. A juventude, a educação, 

esporte e lazer, cultura, assistência social, saúde, desenvolvimento econômico, 

Fundação Wall Ferraz para ver o que nós temos nesse enfrentamento. Só pra 

você ver na área de prevenção temos mais de 50 atividades, projetos para que 

haja a prevenção na questão da drogas. Até mesmo aqui dentro da secretaria, 

vou falar pela secretaria também, agente tem o projeto geração de saúde, que 

são voluntários, futuros médicos, futuros enfermeiros, futuros fisioterapeutas, 

psicólogos que tão dá um trabalho voluntário pra secretaria. Eles passam por 

uma formação em três temáticas importantes, uma dessas temáticas é a questão 

das drogas e eles vão ser re, multiplicadores nas escolas públicas e nas escolas 

particulares.
8
  

Outra entidade que deve ser citada é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania 

(Sasc). Ela também trabalha com ações voltadas para a prevenção como a oferta de cursos 

profissionalizantes em diversas áreas e direcionados para os jovens de baixa renda, mas 

também presta assistência às famílias que estão em busca de tratamento, e que 

frequentemente recorrem até a Secretaria para obter um direcionamento. Além disso, 

                                                 
8
 Erinalda Feitosa, Secretária Municipal da Juventude de Teresina, entrevista realizada pelas autoras em 11 de 

junho. 
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mantém uma perspectiva de apoio às entidades que promovem o tratamento através de 

convênios: 

O Piauí já tem algumas comunidades terapêuticas, especialmente algumas 

ligadas às empresas, à Igreja Católica e algumas Igrejas Evangélicas, que 

fazem esse modelo de tratamento de comunidade terapêutica, e nós aqui temos 

convênio com a Fundação da Paz que funciona aqui em Teresina, na Cacimba 

Velha; e também em Timon. Agora, também com a Comunidade Terapêutica 

chamada Monte Tabor, em Piripiri, e nós estamos fazendo também convênio 

com uma comunidade Terapêutica de Coroatá no Maranhão para incluir o 

tratamento de usuários de drogas do sexo feminino.
9
  

Esses convênios demonstram que, apesar de existirem duas propostas de tratamento, 

essas modalidades coexistem e se interrelacionam. Entretanto, é importante salientar que 

tanto uma quanto a outra passaram a se estruturar recentemente. No que se refere às ações 

da Câmara de Enfrentamento devemos entender que, apesar da repercussão midiática da 

mesma, suas ações estão dentro do campo estratégico e ainda não entraram efetivamente na 

área do tratamento e da reinserção social de pacientes com dependência química. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho foi estruturado em duas etapas: uma pesquisa de campo, com a 

realização de entrevistas e uma pesquisa Documental. A pesquisa de campo fez-se 

necessária pela ausência de dados sobre as drogas no Piauí, vale ressaltar ainda que esse 

contato foi diferencial para a segunda fase, onde foram  analisados os exemplares do jornal 

impresso Meio Norte.  

Como amostra para a pesquisa, foram selecionadas as edições de maio e junho 

(ambos de 2010 e 2011) do Jornal Meio Norte. A escolha do impresso justifica-se por ser o 

único dentro do Estado a lançar uma campanha própria de mobilização, a qual foi intitulada 

Crack: o começo do fim. A campanha consistia na veiculação de propagandas com o alerta 

ao uso da droga, organização de mobilização social através de caminhadas pela cidade, 

apoio à Fundação da Paz com quem o Sistema Meio Norte fez uma parceria e a produção de 

reportagens sobre a droga.  

A coleta do material foi realizada no acervo do Arquivo Público de Teresina, com o 

auxílio dos registros fotográficos. Para análise foi aplicada a Análise de Conteúdo da 

pesquisadora francesa Laurence Bardin (2006), cuja aplicação pode ser sistematizada em 

                                                 
9
 Francisco Guedes Alcoforado Filho, secretário da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) 

entrevista realizada pelas autoras em 10 de junho de 2011. 
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três etapas básicas: pré-análise, exploração do material e o tratamento e interpretação dos 

resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas no total 298 matérias que continham a palavra droga, destas 

61,07% abordaram o tema crack. Constatou-se ainda que essa substância específica superou 

de 2010 para 2011 o número total de matérias que abordaram as drogas, conforme o gráfico 

abaixo, ou seja, a palavra droga passou a ter um novo significado: crack. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que a publicidade não foi considerada nesta pesquisa, mas ela 

acompanhou o aumento da frequência do tema, isso porque o Sistema de Comunicação do 

qual faz parte o jornal impresso em questão lançou uma campanha publicitária contra as 

drogas (chamada Crack: o começo do fim). Além disso, o veículo passou a apoiar o 

trabalho de uma casa terapêutica, a Fazenda da Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01. Quantidade de matérias publicadas com a temática em 2010 e 2011  

Elaborado pelas autoras, 2011. 

Foto 01. Anúncio publicitário no Jornal Meio Norte de 20 de junho de 2011. 

Elaborado pelas autoras, 2011. 
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Observando os tipos de textos que exploraram o assunto nos quatro meses 

pesquisados, destacamos o crescimento do gênero reportagem.  Esses textos, conhecidos 

por dedicar mais espaço e aprofundamento às pautas, indicam uma mudança na abordagem 

jornalística do crack a partir do momento em que se disponibiliza para a sociedade uma 

variedade bem maior de informações e reflexões sobre o assunto.  

A maior contribuição no caso das reportagens analisadas foi o cruzamento da droga 

com outros enfoques antes inexplorados no impresso. O Gráfico 02 mostra o aparecimento 

de gêneros como o editorial e até mesmo a charge - que reforçam a idéia de 

aprofundamento na questão, pela maior liberdade de incentivar o leitor a pensar mais sobre 

o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que essa análise demonstrou uma mudança no conteúdo das matérias, 

com uma inversão bem evidente: em 2010 prevaleciam as matérias que abordavam a droga 

na perspectiva do tráfico e apreensões, já em 2011 prevalecem as matérias que tratam a 

droga dentro das questões políticas. Isso ocorre, principalmente pelo surgimento da Câmara 

de Enfrentamento ao Crack e outras drogas no Estado do Piauí. (Gráfico 03) 

Apesar dessa justificativa direta, é inegável que a visão exposta no jornal atualmente 

sobre essa droga ganhou uma dimensão bem mais ampla e não apenas quantitativa, 

distanciando-se do caráter unilateral de outrora, onde a palavra droga só possuía dois 

sinônimos: tráfico e/ou violência. 

Gráfico 02. Gêneros jornalísticos das publicações com o tema Crack  

Elaborado pelas autoras, 2011. 
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O aumento significativo de material jornalístico relacionado ao crack é um fato real 

e que não se restringe ao jornal Meio Norte, mas inclui todas às demais mídias. A expansão 

de um tema tão delicado torna mais urgente a necessidade de uma atenção especial para o 

“fazer jornalístico”, uma vez que o conteúdo, desde as páginas impressas até as páginas 

virtuais, é fruto de uma rotina árdua marcada por pressões que não podem ser 

desconsideradas: 

A força das rotinas é exercida, então, no coração da atividade jornalística: a 

definição do acontecimento. A eficácia desse savoir-faire
10

, tanto para gerar o 

fluxo informativo em situação de urgência como para produzir um conteúdo 

que encontre a adesão do consumidor, não deve, contudo, impedir de lhe 

reservar algumas dúvidas. Qual é o custo, em termos de inteligibilidade do 

mundo social, dos processos de triagem que privilegiam frequentemente a 

fragmentação do acontecimento em detrimento das evoluções sociais em 

profundidade e o emocional em detrimento de um distanciamento analítico?
11

 

   
Compreendemos assim que as pressões são muitas, a começar pela definição do 

próprio fato que será ou não abordado, como destacou Neveu acima. O desafio maior do 

jornalista está situado nas fronteiras da notícia, onde valores como a verdade correm o risco 

de se tornar apenas mais um objeto dentro de uma bela embalagem.  O jornalista, porém, 

                                                 
10

 é uma expressão francesa, conhecida no inglês por know-how e que se refere ao saber fazer; ou seja, aos 

conhecimentos adquiridos processualmente e, que levam à prática de determinada atividade. 
11

 NEVEU, Érik. Sociologia do Jornalismo Edições Loyola: São Paulo, 2006, p 95. 

Gráfico 03. Enfoque dado ao tema  

Elaborado pelas autoras, 2011. 
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não pode fugir de seu nicho social, ou seja, as funções que lhe foram conferidas, cultural ou 

socialmente, serão certamente cobradas em determinado momento. 

Com as novas tecnologias da informação e a popularização da internet, esse 

momento de cobrança social tornou-se bem mais evidente. O surgimento do que Targino
12

 

descreve como jornalismo cidadão, por exemplo, representa um novo passo no que se refere 

à introdução de novas posturas de público, novos e mais variados grupos de receptores que 

não querem apenas comprar pacotes prontos e recheados de informações. Esses novos 

grupos querem participar do processo de triagem também, querem ser ouvidos, querem 

questionar e, acima de tudo, querem informações bem sistematizadas que permitam o 

aprofundamento das discussões no seio social. 

O jornalismo cidadão surge dentro da própria expansão do webjornalismo, a partir 

do momento em que o cidadão deixa de se satisfazer apenas com os comentários nas 

matérias e passa a produzir de maneira independente o seu próprio conteúdo. Isso 

ocasionou um novo fluxo de produção de informações e tem gerado novas demandas para 

os jornalistas profissionais. Ou seja, o jornalista é levado a produzir um conteúdo cada vez 

mais democrático, construído não apenas conforme o recorte de uma pauta determinada 

dentro das redações, mas construído sob o olhar atento de uma grande parcela dos 

consumidores dessa informação. 

É nesse sentido que o jornalismo cidadão torna-se um campo de estudo cada vez 

mais ousado para a comunicação, pois começamos a perceber nele novos rumos para o 

jornalismo enquanto profissão. De fato, o jornalismo de fonte aberta, como também é 

conhecido, é praticado por cidadãos não-profissionais, mas o incrível fluxo de notícias 

geradas a partir dessa inovação afeta toda a classe profissional dos jornalistas. 

No caso específico do jornalismo, mais do que outras profissões, as mudanças 

são significativas e visíveis. Como atividade profissional da área de 

comunicação e, portanto, de teor social, voltada para a elaboração e divulgação 

de notícias em suportes impressos, televisivos, radiofônicos, digitais e 

eletrônicos, não se mantém isolado das inovações científicas e tecnológicas, 

presentes nos diferentes estágios de desenvolvimento dos povos. (TARGINO, 

2009, p. 27) 

A mídia, portanto, permanece como o principal agente de mediação nos debates 

sociais. É sua competência pensar uma gestão da informação de forma responsável, e não se 

limitar a uma produção engessada; pois o caminho para o qual seguimos, ao que tudo 

                                                 
12

 TARGINO, M. das G. Jornalismo Cidadão: informa ou deforma? Ibct: UNESCO Brasília, 2009, p 27. 
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indica, é de um fortalecimento da democracia e, por conseguinte, da própria cidadania. Para 

isso, a mídia precisará libertar-se dos atalhos de cópia - “control C control V” - tão comuns 

na rede virtual, precisará aprimorar suas rotinas de produção e investir em produções mais 

ricas, contextualizadas, que não deixem de ser atraentes e que alimentem seus receptores 

com aquilo que é necessário à compreensão dos temas abordados: 

Dentre os diversos e possíveis papéis exercidos pelos meios de comunicação, 

poderíamos destacar o seu dever de levar informações contextualizadas para a 

população […]. Ao constituírem-se nos principais mediadores do debate 

público, influenciando diretamente a construção do imaginário social sobre as 

diferentes questões em discussão, os meios de comunicação de massa não 

podem prescindir de cumprir com responsabilidades que perpassam outras 

instituições da vida democrática, como atuarem com transparência e serem 

responsivos perante a sociedade.
13

 

Existem inúmeras críticas quanto às práticas adotadas pelos veículos, não só quanto 

a divulgação das informações, mas quanto ao conteúdo como um todo. Profissionais que se 

dedicam a estudar as drogas, por exemplo, atacam a forma como a mídia lida com o tema, 

assim como o teor implícito das mensagens transmitidas, sobretudo ao público jovem. 

Alguns teóricos mais radicais, como a antropóloga Regina Medeiros, chegam a acusar a 

mídia de “promover o consumo”. 14  

Medeiros explica que o tema que articula juventude, violência e drogas tem lugar 

destacado nos diferentes programas informativos, estando ligado principalmente ao cenário 

urbano. A difusão dessas notícias, na maioria das vezes, também é associada a uma imagem 

negativa, contribuindo para formar uma opinião estereotipada de uma juventude que, sob o 

efeito de drogas ou em busca delas, constituem o cenário de violência nos grandes centros. 

Quanto ao excesso de informações, através do rádio, TV, internet, jornais e publicações 

variadas, a autora defende que o resultado é a indução do indivíduo à um ciclo de consumo 

permanente de qualquer tipo de produto, inclusive as drogas. 

A mídia além de outros produtos, coloca a droga como substância útil ao 

cidadão, seja como algo importante nas horas de lazer (elemento estruturador e 

mediador das relações sociais) seja como responsável pela maioria dos atos de 

violência (elemento que justifica o controle social). Essa ambivalência é 

absorvida e repercute de maneira diferente nos vários agrupamentos 

                                                 
13

 Agência de notícias dos direitos da infância – Mídia e políticas públicas de comunicação. Brasília: Andi, 

2008. Disponível em <http://donosdamidia.com.br/artigos/texto/79 acessado em acessado em 27 de novembro 

de 2010. 
14

 Agência de notícias dos direitos da infância – Mídia e políticas públicas de comunicação. Brasília: Andi, 

2008. Disponível em <http://donosdamidia.com.br/artigos/texto/79 acessado em acessado em 27 de novembro 

de 2010. 
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socioculturais. Obter os produtos ofertados é fundamental para colocar o 

indivíduo num lugar social privilegiado, para possibilitar sua participação 

social e dar idéia de pertencimento. (MEDEIROS, 2006, p.46) 

Dentro do próprio campo da comunicação abordam-se questões relativas ao excesso 

de produções informativas. O conceito da disfunção narcotizante dos meios de 

comunicação é uma delas. Através dele prega-se que o cidadão, por está em contanto com 

um grande número de informações, torna-se passivo contentando-se em estar informado 

sobre os fatos e não desempenhando nenhuma ação relativa aos mesmos. Cremos, 

entretanto, que a maior função da informação só esta completa quando o cidadão consegue 

fazer uso das informações dentro de seu contexto social, este seria o grande risco de um 

público passivo. A passividade muitas vezes pode também ser substituída pela mera 

ignorância daquele tipo de notícia, o cidadão acaba passando por cima de matérias e 

reportagens que ao ser ver parecem a abordar sempre a mesma coisa, da mesma forma 

gerando uma exclusão do tema dentro da discussão social.  

É fato evidente que os mass media elevaram o nível de informação das grandes 

populações. Sem intenção consciente, porém, o aumento de dosagem das 

comunicações de massa pode estar transformando inadvertidamente, as 

energias dos homens, levando-os de uma participação ativa a um mero 

conhecimento passivo.
15

 

Pensar o jornalismo dentro dos conceitos apresentados aqui é entender que o simples 

ato de informar sobre as drogas e os problemas advindos dela não é o suficiente. É preciso 

incentivar ações, principalmente no que tange à prevenção. Entretanto os discursos 

produzidos atualmente pelo poder público e reafirmados pelos meios de comunicação 

mostram-se ineficazes quando o objetivo é prevenir ou ensinar, e precisam ser revistos: 

O modelo repressivo apregoado pelo discurso anti-droga deve ser questionado 

não apenas pela sua comprovada ineficácia em diminuir o consumo de drogas e 

em contribuir significativamente para resolver as questões de saúde pública que 

levanta, mas por impor um sistema de intervenção injusto e freqüentemente 

desumano. Obcecados pela idéia de combater as drogas ilícitas por 

mecanismos jurídicos e policiais - o que significa, de fato, redução da 

problemática social e sanitarista do abuso de drogas ao combate ao narcotráfico 

- os adeptos deste discurso esquecem-se da dimensão humana, bem como da 

necessidade de modelos de prevenção e tratamento que valorizem a vida e a 

pessoa, dentro de um contexto abrangente de ecologia humana.
16

  

                                                 
15

 MERTON e LAZZARSFELD apud LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e terra, 

2000, p 120. 
16

 BUCHER, Richard; OLIVEIRA, Sandra R.M. O discurso do "combate às drogas" e suas ideologias. Rev. 

Saúde Pública, São Paulo, 1994, p 144. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho percebemos que o jornalismo pode construir um trabalho mais 

voltado para a responsabilidade social quando o veículo passa a se envolver diretamente 

com a questão, quando a empresa de comunicação reconhece que pode e deve fazer mais. O 

lançamento de uma campanha de prevenção e o apoio à organização terapêutica levaram o 

jornal Meio Norte a trabalhar as matérias sobre drogas com mais cuidado. 

Se por um lado a política teve lugar cativo nas matérias veiculadas, por outro, a 

intercessão de temas foi muito grande e disponibilizou aos leitores informações novas. 

Assim, podemos entender que antes de trabalhar com a responsabilidade social é preciso 

que o jornalista e/ou a empresa de comunicação de coloque como cidadão buscando de fato 

conhecer as rotinhas e impasses sociais, dando a atenção necessária a cada tema. 
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