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Resumo 

 

O presente trabalho irá analisar a produção de estereótipos nos conteúdos midiáticos. 

Levando em consideração que o conceito de estereótipo tem origem e é comumente 

estudado pela psicologia social, faz-se necessária uma abordagem sobre o conceito de 

estereótipo e como ele se estabelece dentro da nossa sociedade. Posteriormente, será 

analisada a forma como o estereótipo se apresenta nos discursos midiáticos e que 

consequências sua propagação nesse âmbito pode ter. Como objeto dessa análise será 

utilizada uma fotografia veiculada na capa do jornal “O Mossoroense” em 07 de setembro 

de 2006, dia em que se comemora a independência do Brasil, com o objetivo de investigar 

como os estereótipos se apresentam nesse discurso produzido pelo referido jornal. 
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Introdução 

O conceito de estereótipo faz referência a representações e noções generalizadas dos 

fatos e do mundo real. Através da atribuição de características superficiais o estereótipo se 

estabelece em nossa sociedade e é comumente absorvido como verdadeiro na medida em 

que é propagado e aceito em nosso meio. Traços comuns a situações e grupos, mesmo que 

não se apliquem a todos de forma igual, acabam sendo reforçados e associados a todos de 

maneira uniforme, e a não adequação de integrantes desse grupo ou de algum desses fatos a 

esses padrões que o estereótipo estabelece, acaba despertando estranhamento.  

O estereótipo serve como uma tática discursiva de identificação. Devido a essa 

facilidade, ele é constantemente reforçado pela mídia, que encontra nele a forma de 

aceitação de seus conteúdos. Diante da abrangência que a mídia possui, os estereótipos 

presentes em seu discurso reforçam as imagens que eles evocam, intensificando a atribuição 
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do estereótipo como verdade.  

Para exemplificar o que estamos propondo neste trabalho, iremos analisar o discurso 

produzido pelo jornal “O Mossoroense”, em 07 de setembro de 2006. O material divulgado 

na capa do jornal faz alusão à imagem do nosso país e ao discurso da independência do 

Brasil. O que será analisado é a presença do estereótipo nesse discurso. Afinal, como pode 

uma única imagem ser utilizada para representar uma nação?  

Para compreender como o estereótipo se propaga e se apresenta nos conteúdos 

midiáticos, é necessário, primeiramente, entender o conceito de estereótipo e de que forma 

ele se apresenta em nosso cotidiano.  

 

1- Os estereótipos sociais 

 

No nosso dia a dia costumamos rotular todas as coisas ao nosso redor; e não só as 

coisas, mas as pessoas, grupos de pessoas. Buscamos características de fácil assimilação 

para nos ajudar a identificar mais rapidamente o universo ao nosso redor. E assim surge “o 

gay”, “o nordestino”, “o intelectual”. Essas definições, da forma como são colocadas em 

nosso cotidiano, não representam apenas uma característica, mas uma espécie de identidade 

coletiva criada pela nossa sociedade.  

Quando se trata da ideia que se tem sobre “o gay”, essa definição “gay” não se 

refere somente à orientação sexual da pessoa da qual falamos, mas vem cercada de noções e 

[pré] conceitos. A imagem do gay é cercada de concepções que a sociedade formula sobre 

ele, o gay afeminado, o gay que gosta de roupas coloridas, o gay que trabalha como 

cozinheiro ou cabeleireiro. Do mesmo modo acontece com o nordestino, a imagem que se 

passa é a da pessoa que vive numa região pobre, marcada pelo analfabetismo, que passa 

fome etc. No caso do intelectual, os exemplos seguem a mesma linha de construção, a 

palavra intelectual não está se referindo apenas ao que ela significa enquanto palavra, à sua 

definição nos dicionários, mas serve para designar uma pessoa ou um grupo delas, para 

despertar uma série de ideias que se têm a respeito dessa pessoa e desse grupo através de 

um conceito social de fácil assimilação. Quando falamos sobre “o intelectual” a primeira 

imagem que temos é de uma pessoa politicamente correta, que usa óculos, possivelmente 

segurando um livro.  

Todas essas associações aqui apresentadas podem parecer superficiais ou mesmo 

ultrapassadas, mas certamente, aproximam-se em algum ponto, da visão que é despertada 
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em outras pessoas quando usamos estes termos para definir “o gay”, “o nordestino” e “o 

intelectual”. Pois essas noções são coletivas, e mesmo que ultrapassadas ou clichês, fazem 

parte do nosso subconsciente e são despertadas quando nos vemos diante dessas definições.  

A essas definições generalizadas, superficiais e de fácil assimilação, chamamos 

estereótipos.  Quando falamos sobre “o gay” e evocamos aquela série de características 

relacionadas à noção que temos sobre o gay, estamos evocando o estereótipo do gay, a 

imagem banalizada e desgastada que a nossa sociedade tem do gay.  O conceito de 

estereótipo, presente em diversos âmbitos de nossa sociedade, é um conceito muito 

utilizado e estudado pela psicologia social. Diversos estudiosos se empenham em estudar e 

explicar o conceito de estereótipo, mas não existe, segundo Silva (2009), uma definição 

precisa acerca do mesmo.  

 

O conceito de estereótipo foi introduzido por Walter Lipmann em 1922. 
Com tantos outros conceitos em psicologia, torna-se difícil uma definição 

precisa, pois a ideia de estereótipo tem sido muito empregada na 

psicologia social, principalmente nas pesquisas que se preocupam em 
aprofundar o estudo do indivíduo. [...] Dentro da psicologia social, o 

termo estereótipo é usado para se referir aos estereótipos pessoais ou dar 

significado para os estereótipos sociais ou culturais. Os estereótipos 
pessoais são, portanto, definidos como as características atribuídas por 

uma opinião pessoal, individual e os estereótipos sociais como um 

consenso coletivo determinado por uma dada sociedade (SILVA, 2009, p. 

76). 

 

O que podemos dizer que é consenso sobre o estereótipo é a forma como ele 

representa um determinado grupo a partir de uma noção de fácil reconhecimento, que não 

exige esforços para a assimilação, mas que, por outro lado, não apresenta profundidade, não 

vai além dessa impressão que essa noção geral desperta. O estereótipo, segundo Bhabha 

(1998), é uma simplificação da realidade.  

 

O estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa representação 
de uma dada realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, 

fixa, de representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação 

através do Outro permite), constitui um problema para a representação do 
sujeito em significações de relações psíquicas e sociais (BHABHA, 1998, 

p. 117). 

 

Porém, o fato de ser uma simplificação não o torna falso. Aquilo que o estereótipo 

representa não é uma mentira, mas uma versão superficial dos fatos. Ainda de acordo com 
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Bhabha (1998, p. 125) “o ato de estereotipar não é o estabelecimento de uma falsa imagem 

que se torna o bode expiatório de práticas discriminatórias. É um texto muito mais 

ambivalente de projeção e introjeção, estratégias metafóricas e metonímicas [...]”. O 

estereótipo se caracteriza pela atribuição de traços comuns a um grupo, como se eles 

representassem e definissem igualmente todos os integrantes do referido grupo. Quando 

falamos sobre o estereótipo do gay, a noção que temos é a atribuição de características – 

como a de ser afeminado – que se apresentam em alguns membros do grupo, e que são 

atribuídas a todos os demais. Assim sendo, pelo fato de alguns gays serem afeminados, e 

por esse fato ser percebido e propagado pela sociedade, caímos na generalização e 

instituímos que todo gay é afeminado. De acordo com Bastos (2008, p. 32) os “estereótipos 

podem ser definidos como generalizações de observações individuais transpostas para todo 

o grupo de pertencimento da pessoa em questão”. O autor complementa, ainda, dizendo que 

o estereótipo “[...] vincula-se geralmente aos sistemas de crenças e valores predominantes” 

(BASTOS, 2008, p. 32).  

Essa vinculação do estereótipo às crenças e aos valores orienta a nossa percepção. A 

partir do que já se estabeleceu como lugar-comum – como nos três exemplos citados no 

início – apreendemos o estereótipo sem questionar sua validade, sem refletir sobre suas 

contradições. O estereótipo serve como meio de identificação. Lippmann (2008) comenta 

que o estereótipo precede a percepção, pois antes mesmo de perceber a coisa em si, já a 

definimos, antecipadamente, a partir da noção que fazemos dela, noção essa que se baseia 

naquilo que for mais usual em nossa sociedade.  

 

Na maior parte dos casos nós não vemos em primeiro lugar, para então 

definir, nós definimos primeiro e então vemos. Na confusão brilhante, 
ruidosa do mundo exterior, pegamos o que nossa cultura já definiu para 

nós, e tendemos a perceber aquilo que captamos na forma estereotipada 

para nós por nossa cultura (LIPPMANN, 2008, p. 85).  

 

Aceitamos os estereótipos por estarmos acostumados com eles. Deste modo, ao nos 

depararmos com algo que contrarie essa visão socialmente estabelecida, a tendência é pela 

rejeição e pelo esquecimento. Os fatos que contrariam o estereótipo acabam sendo 

ignorados, ou passam despercebidos aos nossos olhos.  

 

[...] quando um sistema de estereótipos é bem fixado, nossa atenção é 
chamada para aqueles fatos que o apoiam nos afastando daqueles que o 

contradizem. [...] O que é rejeitado, o que é diferente cairá em olhos 
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cegos. Não vemos o que nossos olhos não estão acostumados a levar em 
conta. Algumas vezes conscientemente, mais frequentemente sem saber, 

nos impressionamos por aqueles fatos que se encaixam em nossa filosofia 

(LIPPMANN, 2008, p. 115).   

 

Este esquecimento dos fatores que não se identificam na representação comum e 

socialmente aceita, os fatores que não se enquadram na fácil representação, são as 

características principais de diferenciação entre os fatos e as pessoas. Ao ignorarmos estes 

fatores corremos o risco não apenas de tomar o estereótipo como verdade, mas também de 

reforçar preconceitos através do estabelecimento de padrões em nossa sociedade. E quanto 

mais propagadas essas ideias, quanto mais força elas ganham, maiores são as chances de 

serem aceitas como verdadeiras.  

 

2- Os estereótipos na mídia 

 

Os meios de comunicação podem ser fortes aliados do estereótipo nesse processo de 

fortalecimento das ideias superficiais e generalistas despertadas por ele. A mídia, 

constantemente, reforça os estereótipos criados pela sociedade. Nos conteúdos de ficção ou 

nos conteúdos informativos, o discurso midiático busca uma aproximação com o mundo 

real, porém, não possui profundidade suficiente para representá-lo em sua totalidade. Deste 

modo, a mídia acaba utilizando o estereótipo como estratégia para conseguir essa 

aproximação.  

De acordo com Diniz (2006, p. 137), o estereótipo funciona como uma estratégia 

discursiva, o enunciador do discurso utiliza-se do estereótipo para garantir que seu 

enunciado será facilmente compreendido e assimilado pelo enunciatário. A autora explica 

que o estereótipo “frequenta todo tipo de discurso enquanto artimanha da enunciação, 

funcionando quase como um curinga, sempre a garantir a eficiência da comunicação que 

inclui o fazer-saber e o fazer-crer” (DINIZ, 2006, p. 139).   

Deste modo, quando um autor de ficção ou um repórter precisam representar um 

determinado aspecto do mundo real, eles recorrem ao estereótipo, passando para seus 

discursos as características estereotipadas que farão com que seus trabalhos sejam 

facilmente assimilados e aceitos, o estereótipo é utilizado “como capaz de oferecer, em um 

momento qualquer, um ponto seguro de identificação” (BHABHA, 1998, p. 110).  

Podemos citar, por exemplo, o modo como o nordestino é tratado na mídia 
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brasileira. Durante muitos anos, as notícias que a mídia propagava sobre o Nordeste do 

nosso país eram relacionadas à fome, à seca, à miséria e ao analfabetismo que existiam na 

região. Nos conteúdos midiáticos de ficção estas características prevalecem e a elas são 

agregadas o exagero no sotaque, e características como ser engraçado ou preguiçoso, dentre 

outras. Mesmo que nem todos os nordestinos passassem por estes problemas, ou se 

enquadrassem nesse perfil, e mesmo que nos dias atuais estes problemas já não sejam tão 

presentes na realidade do povo nordestino, estas características que foram impregnadas pela 

sociedade e reforçadas pela mídia, continuam a ser associadas àquela região. O reforço 

dessas ideias está relacionado com o poder de propagação que a mídia possui. Martino 

(2009) explica que:  

 

A notícia fixa alguns elementos que, no momento da publicação, ganham 

força devido à sua divulgação. Esses elementos se tornam a representação 

da situação, deixando de lado qualquer imagem mais complexa ou sutil. A 
parte tomada como o todo [...] esse parece ser o ponto de conexão entre a 

mídia e a criação de estereótipos (MARTINO, 2009, p. 21). 

 

O estereótipo acaba ganhando força através da visibilidade que lhe é dada pela 

mídia, “empregado pelos diferentes meios de comunicação de massa, muitas vezes, na 

enunciação passional revestida por figuras que resgatam antigos valores ou impõem outros, 

o estereótipo adquire status de mito e sua utilização revalida valores da cultura” (DINIZ, 

2006, p. 139). A mídia, ao reforçar os estereótipos, reforça também as noções equivocadas e 

superficiais, e os preconceitos neles contidos. Além reforçar e criar novos valores sociais e 

culturais, influenciando também na forma como percebemos a realidade.  

 

A percepção que temos da realidade é frequentemente prejudicada pela 

facilidade com que aceitamos versões padronizadas, simplificadas, de 
fatos e acontecimentos sociais complexos. Nesse processo de 

acomodação, de facilitação, acabamos assimilando preconceitos, 

estereótipos que nossa cultura nos entrega prontos, reduzindo 
drasticamente as possibilidades de real conhecimento de fatos e pessoas 

(PEREIRA, 2005, p. 75). 

 

A associação entre o estereótipo e a realidade confunde nossa visão de mundo e faz 

com que a parte representada seja tomada pelo todo existente. Muitos preconceitos acabam 

sendo reforçados, ou mesmo criados, devido aos estereótipos. Não é porque um 

determinado grupo de pessoas que vive no Nordeste brasileiro passa por dificuldades 

financeiras ou enfrenta problemas com a estiagem e esse fato é exposto na mídia de maneira 
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frequente, que podemos dizer que todos os nordestinos enfrentam esses mesmos problemas. 

Não é porque alguns homossexuais são afeminados e gostam de se dedicar a tarefas que a 

sociedade costuma atribuir como tarefas femininas, que todos os homossexuais irão se 

enquadrar neste perfil. E mais, mesmo para os que se enquadram nestas características, vale 

lembrar que suas vidas, suas identidades não se resumem a isso. Caracterizá-los somente 

por esses fatores é um modo de incentivar o preconceito, ao tomar o superficial como 

verdadeiro.  

 

Estereótipos são imagens criadas pelo indivíduo a partir da abstração de 
traços comuns a um evento previamente vivido. A partir da experiência 

com alguma pessoa ou ambiente constrói-se um estereótipo ou 

representação que permite identificar situações semelhantes – e aplicar a 
elas a representação anterior. Os traços comuns da experiência anterior são 

mantidos na memória e comparados com os da experiência atual, 

garantindo a identificação. Nesse sentido, o estereótipo é um 
conhecimento imediato e superficial, ganhando em tempo o que perde em 

profundidade. Essa representação, quando utilizada por um grande número 

de pessoas, tende a ganhar status de verdade (MARTINO, 2009, p. 21).   

 

Quando essa representação é propagada pela mídia, considerando-se seu alcance e 

abrangência, potencializam-se as possibilidades desse estereótipo ser atribuído como real, 

como identidade de um grupo, como a verdade dos fatos. A facilidade de aceitação que os 

estereótipos possibilitam faz com que os mesmos sejam constantemente reforçados pelo 

discurso da mídia.  

 

3- O retrato do Brasil e o discurso da independência 

  

Para entender melhor como o estereótipo se apresenta nos conteúdos midiáticos, 

vamos analisar uma fotografia publicada no dia 07 de setembro de 2006 na capa do Jornal 

“O Mossoroense”, o dia em que se comemora a independência do Brasil. E para celebrar a 

data, o jornal procurou um meio de retratar, através de uma única imagem, a imagem do 

país, e os questionamentos que essa pode despertar acerca do discurso sobre a 

independência do Brasil.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 8 

 
IMAGEM 1 – Capa de 7 de setembro de 2006, dia da independência 

Fonte: O Mossoroense 

 

Entretanto, antes de procedermos à análise, é importante lembrarmos o que diz 

Sargentini (2010, p. 99), quando a autora esclarece que “o discurso é uma noção ampla que 

não pode ser reduzida ao enunciado linguístico”. Deste modo, o discurso não pode ser 

tomado apenas como fala. O discurso como fala é compreendido apenas por sua coerência 

casual. Orlandi explica que o discurso possui uma regularidade e um funcionamento 

próprio, que só pode ser apreendido se não o consideramos opondo “o social e o histórico, o 

sistema e a realização, o subjetivo ao objetivo, o processo ao produto” (ORLANDI, 1999, p. 

22).  

A linguagem, para a AD, não é considerada como transparente. “Desse modo ela 

não procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A questão que ela 

coloca é: como este texto significa?” (ORLANDI, 1999, p. 17).  

Sargentini (2010) fala de uma exterioridade discursiva, que seria pensar o discurso 

além do que está dito, além do que se apresenta diante dos olhos. De acordo com Gregolin 
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(2006, p. 22) é preciso “pensar o discurso no interior de um feixe de relações entre a língua 

e a história”.  Essas relações entre língua e história mencionadas por esta autora permitem 

que o discurso possa ser aprendido em sua totalidade, não como materialidade apenas, mas 

como acontecimento.  

 

A análise do discurso investiga o campo dos enunciados a fim de entender 

os acontecimentos discursivos que possibilitaram o estabelecimento e a 
cristalização de certos sentidos em nossa cultura. O acontecimento é 

pensado como a emergência de enunciados que se inter-relacionam e 

produzem efeitos de sentido. Esse projeto teórico compreende o enunciado 
em sua singularidade de acontecimento, em sua irrupção histórica 

(GREGOLIN, 2006, p. 27). 

 

Percebemos, desta maneira, que “as coisas ditas dizem bem mais que elas mesmas” 

(FOUCAULT, 2013, p. 134). E quais são as possibilidades de interpretação que esse 

discurso proporciona? Como esse discurso funciona?  

A imagem estampada na capa do jornal apresenta uma mulher que caminha em um 

lixão, entre os porcos, com um saco nas costas, possivelmente procurando por comida. A 

assimilação mais fácil que se pode fazer sobre o país que essa fotografia representa seria, 

então, a de um país miserável, onde a população sobrevive de migalhas e vive na miséria, 

onde a exclusão iguala seres humanos aos porcos. A capa do jornal trás ainda as cores da 

bandeira brasileira, reforçando a associação da imagem do lixão com a imagem do país. E 

por se tratar de uma fotografia, essa representação ganha ainda mais status de verdade, 

conforme nos lembra Lippmann (2008): 

 

As fotografias têm o tipo de autoridade sobre a imaginação hoje, da 

mesma forma que a palavra impressa tinha ontem, e a palavra falada tinha 

antes ainda. Elas parecem completamente reais. Nós acreditamos que elas 
vieram diretamente a nós sem a intervenção humana, e elas são o alimento 

imaginável da mente que menos esforço demanda (LIPPMANN, 2008, p. 

93). 

 

A imagem mostrada, baseando-se pelo que diz este autor, tende a ser tomada como 

inquestionável aos olhos do receptor, e isso só reforça ainda mais o estereótipo como fato 

verdadeiro. Marcado pela desigualdade social e pela falta de emprego, até poucos anos era 

esta a imagem que se propagava do nosso país, era esse o Brasil dos noticiários nacionais e 

internacionais, das poesias, das músicas, e dos protestos. E mesmo que essas condições não 

se aplicassem a todos os brasileiros, elas acabaram sendo fortemente associadas à imagem 
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do país. Mesmo que na época da publicação desta edição do jornal o Brasil já não estivesse 

tão submerso nestes problemas, a facilidade de associação e aceitação, e talvez o costume 

de se falar sobre o país desta maneira, contribuem para a reprodução deste discurso, que 

mesmo ultrapassado, não perdeu seu valor nem sua aceitação devido à força contida no 

estereótipo do discurso de nação estigmatizada, que se criou ao longo de tantos anos.  

E diante de todas essas fragilidades, de todos esses problemas, como poderíamos 

falar em independência neste país? A representação que o jornal faz nos orienta também a 

questionar a veracidade da independência do Brasil, outro estereótipo fortemente propagado 

acerca da realidade do país. E, reforçando o que dissemos anteriormente, quando falamos 

que esse discurso da falsa independência é estereotipado não estamos afirmando, em 

momento algum, que ele seja infundado. É reconhecido que durante muito tempo o Brasil 

esteve nas mãos de outros países com maior poder econômico, como era o caso da dívida 

externa que mantinha o país refém dos Estados Unidos. Dizer que esse discurso é 

estereotipado não quer dizer que esteja sendo negado aqui o princípio que o originou, mas o 

que vale salientar é que este discurso não apresenta profundidade. Esse discurso sobre a 

independência não levanta – ou pelo menos não pretende levantar em um primeiro 

momento para os leitores do jornal ou para qualquer um que observe a imagem rapidamente 

– nenhuma grande discussão filosófica acerca das limitações econômicas e políticas do 

Brasil. A única questão que ele claramente quer por em dúvida é a da validade da 

independência do país. O que o discurso faz é reforçar uma imagem, um retrato de uma 

nação injusta, desigual e miserável.  

E se havia alguma alternativa para que a percepção do enunciatário se voltasse para 

outra questão que não fosse esse discurso sobre a independência, o jornal preocupou-se em 

silenciá-la através da legenda. A frase “Independência ou Morte” que acompanha a imagem 

publicada carrega o discurso da independência e orienta o enunciatário a não enxergar outra 

coisa senão este discurso. O jornal encarregou-se, como diria Barthes (1990), de matar a 

polissemia da foto.  

 

A legenda [...] ajuda-me a escolher o bom nível de percepção, permite-me 

adaptar não apenas meu olhar, mas também minha intelecção. Ao nível da 

mensagem “simbólica”, a mensagem linguística orienta não mais a 

identificação, mas a interpretação, constitui uma espécie de barreira que 
impede a proliferação dos sentidos conotados, seja em direção a regiões 

demasiadamente individuais (isto é, limita o poder de projeção da 

imagem), seja em direção aos valores disfóricos [...] (BARTHES, 1990, p. 
33).  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 11 

 

Através do texto e da imagem, o jornal reforça o estereótipo do Brasil como um país 

onde a desigualdade social se faz presente, onde a miséria impera, e a fome assola a 

população, que, vivendo à margem, se questiona “qual independência estamos 

comemorando?”. A estratégia utilizada pelo jornal tem efeito devido ao fato de que esse 

estereótipo de país fragilizado, embora não faça mais tanto sentido, está interiorizado nas 

percepções da sociedade, pela força que adquiriu ao longo da história.  

 

Considerações finais 

 

Podemos dizer, diante dessa discussão, que o estereótipo simplifica nossa visão dos 

fatos e que, embora essa visão simplificada não corresponda a todo o universo que ela 

representa, aquilo que ela mostra não pode ser tomado como falso, pois mesmo de maneira 

incompleta, a assimilação que fazemos é baseada em características verdadeiras. Nossa 

preocupação em relação aos estereótipos deve ser voltada para a questão das 

generalizações, quando através dele, definimos e atribuímos uma identidade a um 

determinado grupo, caracterizando todos da mesma maneira, não lhes deixando escapatória, 

pois o estereótipo pode ser criado a partir de características reais, mas aquilo que ele reforça 

não pode ser tomado como uma lei universal, aplicada indiscriminadamente a tudo e a todos 

que se relacionam com ele. Os rótulos e definições superficiais são os principais 

responsáveis para a criação e reforço dos preconceitos.  

Como vimos, ao ser difundido pela mídia, o estereótipo ganha força e potencializa 

suas possibilidades de ser tomado como verdadeiro. Vimos também que os estereótipos são 

comumente utilizados no discurso da mídia como artimanha de assimilação da 

representação, quase como uma garantia de que aquele discurso será aceito pela 

familiaridade que ele desperta em seus enunciatários. 

A análise desenvolvida sobre o discurso da independência na capa do jornal “O 

Mossoroense” de 07 de setembro de 2006 nos mostra como essas estratégias de assimilação 

podem ser utilizadas; como o jornal, e a mídia em geral, se utilizam das formas prontas para 

garantir a aceitação de seus conteúdos. Vale, então, reforçar o apelo para que nossa atenção 

seja voltada cada vez mais para os fatores que ultrapassam a simples representação 

socialmente aceita, para que não caiamos no engodo de tomar por verdades as parcialidades 

e superficialidades dos discursos estereotipados.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 12 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARTHES, Roland. A retórica da imagem. In: O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1990, p. 27-43. 

 
 

BASTOS, Rogério Lustosa. Obra de arte e vida: Psicologias sociais, diferentes subjetividades na 

estética da existência. 2 ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2008.  

 
 

BHABHA, Homi. O estereótipo, a discriminação e o discurso do colonialismo. In: O local da 

cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMR, 1998, p. 105-128.  
 

 

DINIZ, Maria Lúcia Vissotto Paiva. Estereótipo na Mídia: doxa ou ruptura. In: COELHO, J. G. 
(Org.); GUIMARAES, L. (Org.); VICENTE, M. M. (Org.). O Futuro: continuidade/ruptura: 

desafios para a comunicação e para a sociedade. São Paulo: Annablume, 2006, p. 137-146.  

 

 

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2013. 

 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. AD: descrever – interpretar acontecimentos cuja 

materialidade funde linguagem e história. In: NAVARRO, Pedro (org.). Estudos do texto e 

do discurso: mapeando conceitos e métodos. São Carlos: Claraluz, 2006, p. 19-34. 

 

 
LIPPMANN, Walter. Opinião pública. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 

 

MARTINO, Luís Mauro. Teoria da Comunicação: Idéias, Conceitos, e Métodos. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009. 
 

 

O MOSSOROENSE. O7 de Setembro de 2006. Mossoró – RN. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/omossoroense/070906/conteudo/capagrande.htm> Acesso em: 26 abr. 

2010. 

 
 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: Princípios & Procedimentos. Campinas: 

Pontes,1999. 
 

 

PEREIRA, Taís Assunção Curi. Os estereótipos nos meios de comunicação. In: SILVA, Rafael 
Souza (Org.). Discursos simbólicos da mídia. São Paulo: Edições Loyola, 2005.  

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 13 

SARGENTINI, Vanice. Arquivo e acontecimento: a construção do corpus discursivo em 

Análise do Discurso. In: NAVARRO, Pedro (org.). Estudos do texto e do discurso: 

mapeando conceitos e métodos. São Carlos: Claraluz, 2006, p. 35-44. 
 

 
SILVA, Saulo César da. Percebendo o ser. São Paulo, LCTE Editora. 2009. 

 

 

 


