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“[...] Em sua maioria, os formados chegam com deficiências 
flagrantes, têm graves problemas de gramática e ortografia, e 
dificuldades para uma compreensão reflexiva dos textos. 
Alguns se gabam de poder ler de trás para frente um 
documento secreto no gabinete de um ministro, de gravar 
diálogos fortuitos sem prevenir o interlocutor, ou de usar como 
notícia uma conversa que de antemão se combinara 
confidencial. O mais grave é que tais atentados contra a ética 
obedecem a uma noção intrépida da profissão, assumida 
conscientemente e orgulhosamente fundada na sacralização 
do furo a qualquer preço e acima de tudo. Seus autores não 
se comovem com a premissa de que a melhor notícia nem 
sempre é a que se dá primeiro, mas muitas vezes a que se dá 
melhor. 

 [...] É certo que tais críticas valem para a educação geral, 
pervertida pela massificação de escolas que seguem a linha 
viciada do informativo ao invés do formativo. [...] Entretanto, 
toda formação deve se sustentar em três vigas mestras: a 
prioridade das aptidões e das vocações, a certeza de que a 
investigação não é uma especialidade dentro da profissão, 
mas que todo jornalismo deve ser investigativo por definição, 
e a consciência de que a ética não é uma condição ocasional, 
e sim que deve acompanhar sempre o jornalismo como o 
zumbido acompanha o besouro. 

 [...] Porque o jornalismo é uma paixão insaciável que só se 
pode digerir e humanizar mediante a confrontação 
descarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão 
que se alimenta dos imprevistos da vida, não pode imaginá-la. 
Quem não viveu a palpitação sobrenatural da notícia, o 
orgasmo do furo, a demolição moral do fracasso, não pode 
sequer conceber o que são. Ninguém que não tenha nascido 
para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia 
persistir numa profissão tão incompreensível e voraz, cuja 
obra termina depois de cada notícia, como se fora para 
sempre, mas que não concede um instante de paz enquanto 
não torna a começar com mais ardor do que nunca no minuto 
seguinte”. 
     Gabriel Garcia Marques –1996 1 

 

 
                                                           
1 Discurso intitulado ”A melhor profissão do mundo” proferido pelo jornalista colombiano na abertura da assembleia 
da  Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) , em 07/10/1996, em Los Angeles (EUA). 
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como atriz digna do Oscar. Meus pais, Altair e Nelson, apesar da pouca instrução 
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Obrigada pela sabedoria! 

E por falar em sabedoria, como agradecer a alguém que apesar da pouca 
idade já serve de modelo? À minha incrível e paciente orientadora de todas as horas, 
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“estou com saudade, só vim te dar um beijinho”. E a você, meu amor, obrigada por 
tudo. Por todo apoio, força e abnegação nas minhas várias mudanças que empreendi. 
Você não só é o meu companheiro, parceiro de todas as horas, mas é minha fonte de 
inspiração – e respiração.  
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Esta pesquisa fundamenta-se em uma perspectiva psicossocial da Teoria das 

Representações Sociais, sistematizada por Serge Moscovici, Denise Jodelet e 

demais colaboradores, com o objetivo de analisar como revistas informativas 

semanais (Veja e CartaCapital) representam questões relacionadas ao 

professor. A temática, do ponto de vista teórico, justifica-se em face do papel 

fundamental da mídia na sociedade contemporânea como difusora e produtora 

de informações. Foram levantados  produtos jornalísticos  publicados,  durante 

um ano, na maior e mais importante revista semanal de informação do País 

(Veja) e em CartaCapital sobre a temática ‘professor’ e suas variantes. O  único 

critério para seleção dos textos foi que versassem sobre o professor brasileiro, 

independentemente do grau de ensino, sendo incluídas reportagens, 

entrevistas e/ou artigos opinativos. Esta investigação abarca ainda como 

recurso teórico-metodológico, o conceito de representações midiáticas 

conforme elaborado por Sary Calonge.  Foram analisados 79 produtos 

jornalísticos entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013 que indicaram que o 

professor é praticamente um “ser invisível” nas pautas de reportagens e artigos 

desses veículos de comunicação. Professor para falar sobre educação, só se 

for da área econômica. Nas poucas vezes em que é mencionado ou até 

aparece com algum destaque, percebe-se o uso de estereótipos e clichês, o 

que aponta a existência de um discurso naturalizado na mídia que ora o aponta 

como vilão, ora o trata como vítima das circunstâncias que permeiam a 

situação atual da Educação no Brasil.  

 

 
Palavras-chave: Representação Social, Representações  Midiáticas, Veja, 

CartaCapital, Revistas, Professor. 
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This research is based on a psychosocial perspective of the Social 

Representations Theory, systematized by Serge Moscovici and Denise Jodelet, 

that aims to analyze how weekly news magazines (Veja and Carta Capital) 

represent themes related to teachers. This issue, from a theoretical point of 

view,  justifies itself in the light of media's fundamental part in the contemporary 

society as caster and producer of information. Journalistic products that were 

published for a year in the country's biggest and most important weekly news 

magazine (Veja) were raised, as well as in Carta Capital, about the issue 

"teacher" and it's variants. The only criteria for the selection of the texts was that 

they should verse about the Brazilian teacher, regardless of their stage of 

academic development, including reports, interviews and/or opinionated 

articles. This investigation covers, still as a theoretical-methodological resource, 

the concept of media representation as elaborated by Sary Calonge CALONGE. 

Seventy nine journalistic products were analyzed between January 2012 and 

January 2013, that indicated that teachers are practically an "invisible being" in 

journalistic scripts and articles from these communication establishments. To 

talk about education the teacher must be from the economic area. In the few 

times that he's mentioned or even appears with some emphasis, the use of 

stereotypes and cliches is notable, which points to the existence of a 

naturalized speech by the media in which the teacher is sometimes pointed as 

villain and sometimes as victim of the circumstances that permeate the current 

educational situation in Brazil. 

  

 

Key words: Social Representation, Media Representation, Veja, Carta Capital, 

Magazines, Teacher.  
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Uma jornalista que ‘dá aula’ 

 

 educador é um ser humano inacabado e, como enfatiza 

Santos Neto (2004), é um ser social e político que se 

constrói nas relações com outros seres humanos. O 

“inacabamento” da autora desta pesquisa como jornalista permeia a sua 

história, a sua identidade e a construção do ‘eu’ docente. Como professora no 

curso de Jornalismo de disciplinas chamadas técnicas (Radiojornalismo, 

Linguagem Radiofônica, Documentário Radiofônico etc.) em duas 

universidades paulistas, acreditava que sua atuação era influenciada apenas e 

tão somente pela experiência profissional, ou seja: reproduzia ipsis litteris as 

redações dos veículos de comunicação em que exerceu várias funções 

jornalísticas. Não havia se apercebido que carrega sua história toda vez que 

entra em sala de aula.  

“(...) a identidade se constrói numa rede complexa de motivos, 
influências, relações e interações, desde a concepção até a morte: o 
fato de ter sido desejado ou não na concepção; o tipo de vida 
intrauterina que se vive; a história do parto no momento do 
nascimento; a herança genética; a experiência familiar na relação 
com pai, mãe, irmãos e parentes; a educação religiosa e moral; a 
influência dos diferentes instrumentos de comunicação da ideologia 
dominante na sociedade em que se vive; a experiência escolar; a 
experiência da amizade; a experiência com as alteridades não-
humanas; a experiência com o ócio, o lazer e o prazer; a experiência 
amorosa; o sentido atribuído ao morrer”. (SANTOS NETO, 2004, 
p.54)  

 Lecionando de forma ininterrupta desde 2006, nunca se via como 

educadora. Era uma jornalista que “dava aula”, não uma professora 

universitária, rótulo que rechaçava até em formulários onde deveria indicar a 

profissão, mesmo estando mais próxima das salas de aula do que das 

redações. 

  O prazer em lecionar e em trocar conhecimento com os estudantes 

sempre foi visto como extensão natural de sua paixão pelo jornalismo, não pela 

docência. 

 O 

            Introdução 
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“A questão da identidade profissional dos educadores universitários, 
que não se entendem com tais, é um importante tema de pesquisa 
sociológica: como se ajustam (?) práticas cada vez mais formalizadas 
e pré-configuradas para a formação do lado, digamos, técnico do 
professor/pesquisador universitário (enquanto biólogo, psicólogo, 
engenheiro, filósofo, etc.) e as práticas informais e difusas para a 
formação do lado docente? Para um lado, a profissionalização cada 
vez mais sofisticada, para outro o diletantismo resistente e 
complacente”. (CUNHA, 1992, p.175) 

 Ao refletir a identidade profissional (ou a falta dela), esta autora viu-

se também obrigada a repensar os motivos que a impediam de se aceitar como 

professora. A partir de observações assistemáticas sobre o trabalho docente e 

a redação de artigos para os cursos de Pós-graduação em Educação (lato e 

stricto sensus) que evidenciaram relatos autobiográficos2, foi percebendo que 

as ideias preconcebidas sobre a desvalorização da profissão docente seriam a 

base, talvez, da aparente rejeição à carreira. As reflexões originaram uma série 

de conjecturas acerca da origem de tais (pre) conceitos sobre o professor e, 

consequentemente, o impacto que tal negação estaria causando na atuação 

como docente universitária. Haja vista que muitas vezes, concomitantemente 

professora e jornalista, é corresponsável pela formação de profissionais que 

investigam, produzem e veiculam matérias jornalísticas que têm, comumente, 

como pauta central o (des) respeito aos direitos universais do homem e a 

inclusão social.  

 Estando agora do “outro lado do balcão” percebe o quão ainda é 

difícil assumir a condição de professora. Não tendo a formação docente como 

elemento central da trajetória profissional, não faz sentido associar a “rejeição” 

ao ser docente às questões trabalhistas e/ou sindicais, como salário e 

condições de trabalho, por exemplo. Então, este incômodo adviria de um 

discurso naturalizado da sociedade e, consequentemente da mídia? 

  Os meios de comunicação, em particular as revistas semanais 

informativas, têm se evidenciado como um campo de pesquisa sobre a 

construção das representações sociais, como indicam estudos de autores 
                                                           
2 De acordo com Sousa (2001) “as narrativas autobiográficas são formas privilegiadas para a apreensão do processo e 
das peculiaridades” que as pessoas mantiveram ou mantém com a escola, professores, estudantes entre outras formas 
de relacionamento: ”Os relatos de vida e as autobiografias são, em última instância, versões particulares do próprio 
“eu”, são ferramentas para a construção da identidade, estruturada pelo contexto social e, evidentemente, pelas 
relações de gênero.” (p.04). A respeito, ver também DEMARTINI (2005). 
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como Ordaz & Vala (1998), Jovchelovitch (2000), Swain (2001), Camargo & 

Barbará (2004), entre outros. Ao folhearmos as páginas dos jornais e revistas 

somos interpelados por percepções que se apresentam como “corretas ou 

verdadeiras” do mundo em que vivemos, pois a  mídia  é responsável 

pela  ampliação do mundo social  e  do que nele ocorre.  Não se encontra 

neutralidade ou imparcialidade nas notícias veiculadas, visto que são 

acompanhadas de uma indissociável interpretação do mundo, implícita ou 

explícita.  

“[...] os atores de um determinado contrato de comunicação agem em 
parte através de atos, segundo determinados critérios de coerência, e 
em parte através de palavras - construindo, paralelamente, 
representações de suas ações e de suas palavras, às quais atribuem 
valores. Essas representações não coincidem necessariamente com 
as práticas, mas acabam por influir nelas, produzindo um mecanismo 
dialético entre práticas e representações, através do qual se constrói 
a significação psicossocial do contrato”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 
73). 

 De acordo com Bakhtin (1986), a intertextualidade é inerente ao ser 

humano. A experiência de vida individual se alinha a de outros seres humanos, 

porque o discurso emitido pelo sujeito está sempre impregnado e perpassado 

pelas palavras do outro. Ainda segundo esse autor, a noção do ‘eu’ nunca é 

individual, mas social.  

 Sob esta perspectiva pode-se afirmar, então, que o discurso 

publicado na imprensa e, consequentemente, as representações criadas por 

meio do discurso midiático, influenciam na construção das identidades de 

indivíduos e de grupos sociais. 

  Tais discursos contidos nos textos jornalísticos interferem na 

percepção da realidade do leitor, o que faz da mídia  um canal de divulgação e 

manutenção de estereótipos relacionados ao professor – objeto desta 

pesquisa.  

“[...] Podemos entender que a imagem do professor há algum tempo 
tem sido apresentada nos discursos jornalísticos, reportados em seus 
mais diversos suportes, associada a um sentido pejorativo, a partir do 
qual se depreende que os saberes e os modos de trabalho dessa 
categoria profissional são constantemente desqualificados e, muitas 
vezes, associados como causa da má qualidade da educação 
brasileira.” (FERREIRA, 2012, p. 42). 
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 Ao produzir, arquivar e difundir informações percebe-se como a 

mídia pode construir e reconstruir significados, porque a comunicação é um 

fenômeno social, inserido em diversos contextos sociais que se retroalimentam:  

“[...] De um modo fundamental, o uso dos meios de comunicação 
transforma a organização espacial e temporal da vida social, criando 
novas formas de ação e de interação, e novas maneiras de exercer o 
poder, que não está mais ligado ao compartilhamento local comum” 
(THOMPSON, 2011, p. 14). 

 Daí  a relevância  de  se  estudar o papel da mídia  na  construção 

das percepções acerca do professor brasileiro, sob a luz da Teoria das 

Representações Sociais, sistematizada por Serge Moscovici e colaboradores. 

Moscovici (2012) salienta o “poder criador” das atividades representativas que, 

segundo ele, emergem de um manancial de saberes e experiências que podem 

se amoldar de acordo com as circunstâncias e necessidades para “integrá-los 

ou fazê-los se romper ali” (p.57). O indivíduo cria e é, ao mesmo tempo, criado 

por determinada representação para se comunicar com o grupo que atua: 

 “(...) não podemos comunicar sem que partilhemos determinadas 
representações e uma representação é compartilhada e entra na 
nossa herança social quando ela se torna um objeto de interesse e de 
comunicação”. (MOSCOVICI, 2003, p.371). 

 As representações sociais orientam nossa percepção 

dos fenômenos e também a construção de  respostas para a vida 

cotidiana.  Jodelet (2001) acrescenta  que  as  representações sociais  são 

orientadas para a comunicação, o entendimento e o domínio do meio ambiente 

social,  material e ideal. Dentro dessa perspectiva, as representações sociais 

são imagens construídas sobre o real, pontos de vista que são elaborados a 

partir de uma determinada posição no espaço social. 

  Entretanto, não se pode correr o risco de reduzir a realidade à 

concepção do que os sujeitos fazem dela. 
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 “A teoria das representações sociais argumenta que por detrás das 
ações e fundamentando as razões do fazer, está uma representação 
do mundo racional e cognitiva, mas que é muito mais que isso: é um 
conjunto amplo de significações criadas e partilhadas socialmente. É 
todo um sistema de crenças e valores que todos possuímos e que 
não é apenas individual, mas que é também social e comanda, 
verdadeiramente, as ações das pessoas.” (GUARESCHI, 2000, p. 
70). 

 As representações são constituídas a partir da experiência, das 

informações, dos saberes e dos modelos de pensamento recebidos, 

transmitidos e construídos por meio da tradição, do contexto histórico, da 

educação, da mídia etc. Quando os indivíduos se reúnem para falar, 

argumentar, discutir o cotidiano, pode-se afirmar que representações sociais ali 

estão sendo constituídas e acessadas por meio dos seus discursos. Ou seja, 

os textos jornalísticos publicados em duas das mais importantes revistas 

informativas do país – Veja e CartaCapital3 - constituem e são constituídos por 

representações sobre os professores que circulam na sociedade configurando-

se, concomitantemente, enquanto produto e processo. Tais representações 

contidas nos textos – artigos, editoriais ou reportagens - refletem padrões 

estabelecidos socialmente, acerca do professor brasileiro, do ensino básico ao 

superior.  

 A indústria da mídia produz e veicula símbolos e significados que 

interferem na construção, organização e reorganização da percepção que o 

receptor tem da realidade. O discurso midiático pode influenciar e modificar 

opiniões e/ou conhecimento acerca de um determinado fato; interferindo, 

inclusive, em padrões linguísticos, ações sociais, atitudes e emoções. Ou seja, 

o discurso midiático deixa de ser algo apenas instrumental para ser estrutural. 

A comunicação empreendida via mídia constrói e reconstrói significados, 

estrutura-os e reestrutura-os.  

 Segundo Jovchelovitch (2000), os meios de comunicação tendem a 

estereotipar e até a exagerar algumas situações: 

                                                           
3 Os critérios de elegibilidade das revistas serão discutidos no Capítulo 3. 
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[...] os meios de comunicação também expressam pressupostos que 
pertencem ao estoque cultural das sociedades nas quais eles 
operam. Como Hall observou ‘as ideologias presentes em fotos e 
textos de um jornal não produzem novos saberes sobre o mundo, 
elas produzem um reconhecimento do mundo tal como já 
aprendemos a apropriá-lo’ (Hall,1973:184). Em outras palavras, os 
jornais perpetuam e ao mesmo tempo constroem representações 
sociais”. (p.103). 

 Estas representações são assimiladas pelo receptor como sua 

própria representação, o que a torna real. Thompson (2009) aponta para uma 

reificação do sujeito, uma estratégia para a permanência de determinadas 

normas, valores e posturas como elementos contemporâneos, justamente por 

serem consideradas pertencentes a uma tradição “eterna” e, por esta razão, 

socialmente aceita e até justificada, em que uma situação transitória é 

representada como permanente ocultando o caráter sócio histórico.  

 Essa também é a observação realizada por Calonge (2001) ao 

apontar produtos jornalísticos como entrevistas, reportagens, caricaturas, 

anúncios, editoriais entre outros conteúdos veiculados pela chamada grande 

imprensa, como “(...) os elementos políticos, ideológicos e intersubjetivos 

desempenharão um papel decisivo na modalidade cognitiva do discurso4“ (p. 

16). A autora aponta ainda que é no discurso que a função simbólica da 

linguagem se atualiza e o que se diz de um objeto passa a fazer parte desse 

objeto. Entretanto, o discurso elaborado se separa do emissor, se tornando 

autônomo, ao produzir efeitos não previstos pelo emissor.  A pesquisadora 

venezuelana sistematizou um estudo para identificar as Representações 

Midiáticas (RM), a ser empregado nesta investigação, a partir de duas 

dimensões: a pragmática e a cognitiva. A primeira está centrada nas condições 

de produção destas representações; já a segunda foca-se nos sistemas 

cognitivos destas representações midiáticas. 

 Posto isso, somam-se duas questões que estimularam e nortearam 

esta investigação: como as revistas informativas, Veja e CartaCapital, 

representam o professor? Veículos de comunicação, com diferentes linhas 

                                                           
4 Tradução livre desta autora. 
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editorais5, constroem imagens divergentes ou semelhantes do professor 

brasileiro?   

Compreender como a mídia representa o professor é uma forma de 

refletir e entender os elementos que contribuem para que os profissionais 

construam suas identidades sendo que são muitos os estudos que apontam 

este papel de formador de identidade dos meios de comunicação como, por 

exemplo, os de Hall (2002), Kellner (2001) e Calonge (2006): 

“[...] As dimensões espaciais e temporais são mediadas pela 
imprensa e enriquecem o pensamento social pela imprensa. Se for 
correto que a função essencial dos meios de comunicação é a 
intermediação, também é certo que a mídia constitui-se num guia de 
opinião, de significação que enriquece o pensamento social.”. 
(6CALONGE, 2006. p.79). 

 Sob esta perspectiva, esta pesquisa visa refletir sobre o modo como 

duas das mais significativas revistas informativas semanais representam, 

difundem e propagam os conceitos acerca do professor brasileiro.  

 Este  trabalho foi desenvolvido por meio de 

uma  pesquisa  documental,  com abordagem qualitativa, em que foram 

levantados 79 produtos jornalísticos  publicados,  entre janeiro de 2012 e 

janeiro de 2013, em Veja e CartaCapital7 - sobre a temática ‘professor’.  

 Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica tendo por eixo a 

articulação das temáticas mídia, educação e teoria das representações sociais 

(TRS); posteriormente, uma pesquisa empírica foi realizada por meio dos 

arquivos eletrônicos  da revista Veja e CartaCapital,  acessados  via  internet, 

bem como por meio de exemplares impressos, principalmente da CartaCapital 

que só disponibiliza integralmente e de forma estruturada o acervo na 

plataforma digital para assinantes. O  critério para seleção foi que os 

textos versassem sobre professor (es/as) e suas variantes 

(docente(s),educador/a (es/as) ou mestre(s)) , nos gêneros jornalísticos 

informativo e opinativo. 
                                                           
5 Vide capítulo 2 - Contextualização 

6 Tradução livre desta autora. 

7 Neste trabalho se respeitará a grafia do nome da revista, como ela é escrita na capa e nas páginas internas. 
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 Para tanto, o presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte 

forma: o primeiro capítulo versa sobre a Teoria das Representações Sociais, 

conforme sistematizada por Serge Moscovici e por colaboradores. Os 

diferentes Sistemas de Comunicação (difusão, propaganda e propagação) 

propostos por Moscovici, bem como a imprensa como fonte de pesquisa em 

representações sociais, o conceito de representações midiáticas, desenvolvido 

por Sary Calonge Cole, a partir da TRS de Moscovici, e o papel da mídia na 

difusão das representações sociais serão objetos de análise e reflexão desta 

parte do estudo. 

 No Capítulo 2, contextualiza-se genericamente um perfil do 

professor brasileiro, por meio de pesquisas já desenvolvidas, no intuito de 

apontar como este profissional é apresentado e consequentemente, 

representado nas pautas dos veículos de comunicação do País. 

  O histórico e a linha editorial das revistas informativas semanais, 

com ênfase para a Veja e CartaCapital, objetos de análise desta investigação, 

integram este capítulo destinado a contextualização. 

 Já o terceiro capítulo apresenta os aspectos metodológicos desta 

investigação, bem como os procedimentos desenvolvidos para a composição 

da pesquisa e o tratamento dado ao corpus analisado. 

 No quarto capítulo, analisam-se as representações sociais do 

professor veiculadas nas revistas Veja e CartaCapital por meio dos produtos 

jornalísticos fundamentados nos pressupostos teóricos explicitados nos 

capítulos anteriores. 

 Por fim, nas considerações finais são retomados os aspectos 

principais apontados durante a análise dos dados, cotejados com a TRS, as 

Representações Midiáticas e os protocolos de escrita e leitura dos produtos 

jornalísticos advindos dos semanários. 

 Esta dissertação visa refletir sobre o modo como duas das mais 

significativas revistas informativas semanais representam, difundem e 

propagam os conceitos acerca do professor brasileiro. 
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Representações Sociais 

1.1 Teoria das Representações Sociais (TRS) 

 

 Este capítulo tem o objetivo de apresentar a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) que se constitui como a fundamentação teórica 

principal desta pesquisa.  A opção por este referencial vem do fato da TRS, 

elaborada por Serge Moscovici (1961) e demais pesquisadores, apontar que a 

vida social é constituída pelo processo comunicacional. No entanto, apesar 

desta importante elaboração conceitual sobre as Representações Sociais (RS), 

Moscovici sempre ressaltou que a TRS não está hermeticamente fechada e 

estabelecida: 

“[...] o conceito de representações sociais não está perfeitamente 
claro. Padece de um conteúdo demasiado amplo e mal definido. Não 
é facilmente apreendido intuitivamente e só ganha sentido graças ao 
uso concreto”. (MOSCOVICI, 1978, p.106). 

 O tema da relação entre grupos, atos e imagens está presente 

desde a tese de doutorado de Moscovici, publicada em 1961 e intitulada ‘La 

Psychanalyse, son image, son public’. O objetivo dele era estudar a 

representação social da psicanálise com o intuito de observar como esta foi 

apropriada pelo conhecimento do senso comum de alguns grupos da 

sociedade francesa dos anos 50. 

 Nesta obra seminal da TRS, ele faz ainda uma releitura do conceito 

de representações coletivas, inicialmente proposto por Émile Durkheim, e as 

diversas maneiras pelas quais a psicanálise era representada, difundida e 

propagada ao público. 

 Vale registrar que na obra “Representações sociais: investigações 

em Psicologia Social” (2011), Moscovici aprofunda as diferenças entre o 

conceito formulado por ele e o de Durkheim a respeito das representações. 

Apesar de Durkheim também usar o termo “social” ao se referir às 

     Capítulo 1 
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representações, pode–se afirmar que a substituição do termo “coletivas” por 

“sociais” estabelece uma marca indelével entre a TRS e o conceito 

durkheimiano, que analisava as representações coletivas e individuais, de 

forma distinta, sem a intersecção das áreas da psicologia e da sociologia.  No 

entanto, muitos estudiosos apontam que a troca do termo não significou 

mudança substancial na essência, porque ambos os conceitos revelam a 

pluralidade da associação humana e o poder das ideias. Moscovici (2011) 

afirma que ao alterar o termo quis apenas ratificar a “ideia de diferenciação, de 

redes de pessoas e suas interações”. (p.348). 

 Mas, as divergências não eram simples questões semânticas. Em 

‘As Regras do método sociológico’, primeiramente lançada em 1895, Durkheim 

(2001/1895) define as representações coletivas como formas de integração 

social constituída pelo homem com o objetivo de manter o grupo e suas 

propostas de forma coesa. São elas as crenças, religiões, mitos, conhecimento 

e ciência. Para ele, a função básica das representações coletivas seria a 

transmissão desses conhecimentos, somando-se às experiências e saberes 

individuais tudo aquilo que a sociedade acumulou ao longo dos anos. Ou seja, 

qualquer ideia que surgisse em uma comunidade seria uma representação 

coletiva. 

 Já para Moscovici, a concepção durkheimiana estaria restrita a 

grupos sociais fechados, em que tudo (valores morais, rituais e símbolos) seria 

homogêneo e imutável. O psicólogo romeno, naturalizado francês, acredita que 

por isso este conceito de representação coletiva não está em sintonia com a 

sociedade francesa da década de 50, formada por grupos heterogêneos e pela 

diversidade de orientações religiosas, políticas, filosóficas e artísticas, bem 

como pela rapidez na circulação e difusão da informação. 

 Em uma primeira etapa da pesquisa, Moscovici (2012) entrevistou 

cerca de duas mil pessoas divididas em seis grupos, no intuito de conhecer as 

opiniões individuais e as dos grupos em que estavam inseridas, sobre a 

psicanálise.  

 Na segunda fase, o pesquisador fez uma análise de conteúdo na 

imprensa francesa, no período de janeiro de 1952 até julho de 1956, para 
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verificar o papel da mídia na formação das representações sociais sobre a 

psicanálise, em grupos sociais.  

 A pesquisa e as reflexões do estudioso concentraram-se sobre os 

fenômenos das representações sociais a partir dos dados advindos destas 

entrevistas realizadas em Paris, que mostraram que a absorção de conceitos 

da psicanálise pelo senso comum, por meio da comunicação e da linguagem, 

não significava uma vulgarização da ciência, mas sim a constituição de um 

novo conhecimento, adaptado e contextualizado por grupos sociais distintos, 

como católicos e comunistas. 

 Moscovici teoriza uma mudança no processo de construção do 

senso comum, ao apontar que este se encontra em um estágio de 

aprendizagem posterior ao da formalização científica. Para o estudioso, tal 

inversão ocorre quando a socialização do conhecimento implica reconstituições 

das representações de um determinado grupo social, neste caso o dos 

cientistas, por outros grupos sociais. De forma sintetizada é possível afirmar 

que neste estudo pioneiro, Moscovici verificou que: 

  a) As Representações Sociais são responsáveis pelas diferenças 

entre o conhecimento dos parisienses sobre conceitos supostamente advindos 

da psicanálise e àqueles calcados em base científica; 

  b) As Representações Sociais dos conceitos psicanalíticos se 

diferenciavam ao observar a origem sociocultural dos indivíduos, bem como o 

senso comum do grupo social ao qual pertenciam; 

  c) O processo de representação social apresentava dois 

mecanismos: Ancoragem e Objetivação. 

 Um indivíduo forma e é formado por representações sociais como 

uma maneira de transformar algo desconhecido em familiar. Como já 

observado, dois processos concomitantes fazem-se necessários para 

estruturar uma representação social como um objeto compartilhado por um 

determinado grupo: a ancoragem e a objetivação. 

 No universo consensual, cada um busca se sentir adaptado, ou seja, 

protegido das áreas de discordância e de incompatibilidade. Na familiarização 
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com os objetos, indivíduos e eventos são reconhecidos e compreendidos com 

base em encontros anteriores ou modelos (MOSCOVICI, 2012). 

 A ancoragem possibilita que algo desconhecido seja incorporado à 

rede de categorias, permitindo compará-lo com algo que já faz parte desta. O 

objeto será pensado, refletido, por meio de referências, experiências e 

esquemas de pensamentos já estabelecidos, ou seja, é a atribuição de 

significado ao objeto e também de orientação ao indivíduo e ao grupo social. 

Essa significação consiste em definir se tal objeto é estranho ou familiar ao 

conjunto de valores morais e socioculturais de um grupo. O processo de 

ancoragem perpassa toda a constituição e formação de uma representação 

social, por meio de duas operações: classificação e denominação.  

 A classificação ocorre quando buscamos em nossos “arquivos” 

mentais ou emocionais parâmetros para compararmos e encaixarmos o objeto 

em determinada classe. Já na denominação atribui-se uma nomenclatura ao 

objeto a ser representado para que seja devidamente inserido no contexto 

sociocultural. 

 Já a objetivação refere-se à forma de organização dos elementos da 

representação, bem como ao percurso em que esses elementos são 

materializados em ideias e significados e se tornam expressões da realidade. 

Ou seja, é o processo que atribui formas concretas e compreensíveis, tendo o 

cotidiano como referência. De acordo com Vala (1993) o objeto percebido e o 

concebido estão constantemente relacionados, pois a objetivação está sempre 

materializando ideias e significações, estabelecendo correspondência entre as 

palavras e as coisas. O processo de objetivação ocorre em três fases: 

• Construção seletiva dos valores vigentes e dos que estão para ser 

absorvidos; 

• Organização dos conteúdos das RS por meio de esquematização, 

comparação e ordenação das imagens; 

• Atribuição aos objetos de significados pertencentes a uma realidade 

concreta, tangível e inteligível. Ou seja, é a naturalização da 

representação. 
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 É na inter-relação entre ancoragem e objetivação que os indivíduos 

constroem ideias e novos conceitos, que irá orientá-los em suas interações 

sociais. Para exemplificar os processos de objetivação e ancoragem, na 

segunda parte do livro ‘A Psicanálise, sua Imagem e seu Público’, Moscovici 

(2012) dissertou sobre o papel da imprensa no processo de popularização do 

conhecimento, por meio de análise de artigos com algum conteúdo 

psicanalítico em periódicos franceses - a revista Elle, um jornal cristão – La 

Croix – e um jornal comunista, L’Humanité. 

 Para tanto, o pesquisador desenvolveu três sistemas de 

comunicação e representação midiática (a difusão, a propagação e a 

propaganda) que, segundo Jovchelovitch (2000) “estabeleceu sua importância 
para o desenvolvimento das representações sociais” (p.92).  Moscovici (2012) 

considera que tais processos determinam o conteúdo e a forma das 

mensagens emitidas e recebidas. Para identificar tais sistemas de 

comunicação contidos nos produtos jornalísticos analisados nesta pesquisa, 

utilizamos os conceitos elencados abaixo: 

 Propagação - As comunicações não se propõem a produzir uma 

conduta, mas somente a criar normas, uma convergência em torno de uma 

doutrina que seja aceitável (MOSCOVICI, 2012): 

“A propagação é dirigida a um grupo com a intenção específica de 
ajustar as suas ideias para a realidade que ela analisa. Aqui estão 
conhecimentos relativamente especializados e a linguagem é típica 
de posições políticas, teóricas e existenciais destes grupos cativos” 8, 
(CALONGE, 2006, p.79). 

 Propaganda- estabelece as diferenças existentes entre a visão de 

mundo, estipulando para tanto, aquela visão considerada correta, das outras 

consideradas falsas. A propaganda aparece como uma forma necessária de 

comunicação e de ação em uma situação social definida, constituindo-se como 

uma modalidade de expressão de um grupo em situação conflitante e de 

elaboração instrumental da representação do objeto de conflito: 

                                                           
8 Tradução livre desta autora. 
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“A propaganda se manifesta melhor em situações polêmicas e tem 
funções reguladoras e organizadoras; sua meta é reforçar, modificar 
ou alterar as práticas de um determinado grupo social” 9. (CALONGE, 
2006, p.79). 

 Difusão - caracteriza-se por uma ausência de diferenciação entre as 

fontes e os receptores da comunicação. Tem como objetivo destacar a criação 

de um interesse comum sobre um determinado assunto:  

“A difusão destina-se a transmitir amplamente diferentes conteúdos 
de interesse geral. Neste caso, o meio adapta-se aos interesses da 
massa para a qual é dirigida, evitando aborrecê-la. Assim, a difusão 
convencional torna-se a imagem de seus leitores. Quando falamos, 
então, de Representações Midiáticas nos referimos às intenções dos 
meios de comunicação que tendem a difundir e não a de propagar ou 
propagandear”. ”10(CALONGE, 2006, p.79). 

 Calonge (2006) ressalta ainda que o estudo das Representações 

Midiáticas (RM) está fundamentado na difusão, como sistema de comunicação 

elaborado por Moscovici, e no “contrato de leitura” (Verón,1985) como um 

compromisso recíproco que se estabelece entre emissor e receptor. 

”A outra perspectiva teórica intimamente vinculada à difusão é 
constituída pelo “contrato de leitura” (Verón, 1985). Tal contrato se 
compõe de muitos elementos compartilhados, mas que aparecem de 
forma intrínseca na mídia: as temáticas tratadas, os personagens 
(colunistas, entrevistados, entrevistadores etc.), a diagramação, os 
anúncios publicitários, entre outros. Este contrato de leitura se situa 
no imaginário social tanto do emissor, como do receptor. Quando 
alguma das partes o rompe o acordo (a recepção muda seu modo de 
pensar, de perceber a realidade, o emissor modifica sua linha 
editorial) o contrato se interrompe momentaneamente ou 
definitivamente”. 11(CALONGE, 2006, p.94). 

 Percebe-se que o conhecimento das representações sociais 

veiculadas pela mídia é de fundamental importância, tendo em vista que nos 

possibilita ter acesso a um conjunto de sentidos e significados que servem de 

referência para os indivíduos e grupos no processo de apreensão da realidade 

e nas formas de conduta em sociedade.  

                                                           
9 Tradução livre desta autora. 

10 Tradução livre desta autora  

11 Tradução livre desta autora. 
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1.2 Representações Midiáticas – Teoria e Estudo 

 Pode-se afirmar que tão ou mais importante do que estudar como a 

psicanálise era representada nos jornais franceses, Moscovici se dedicou a 

estudar o processo de disseminação, de representação midiática, dos 

conceitos da psicanálise na sociedade parisiense. 

 As representações sociais, compreendidas como elemento mediador 

entre indivíduo e o grupo social, tem como objetivo desvelar como ocorre a 

construção do conhecimento, do senso comum, entender de que forma o 

objeto estranho ou novo é absorvido pelo grupo social, a ponto de se tornar 

familiar. Esta pesquisa centra-se em desvendar como o professor é 

representado em duas das principais revistas informativas semanais do País, 

perpassada pelo conceito de representações midiáticas (RM) apoiado em 

Calonge (2001 e 2006) que, por sua vez, fundamenta-se na TRS.  

 De acordo com a autora, a representação midiática pode ser 

entendida como uma representação construída pelos meios de comunicação 

de massa acerca de um objeto social determinado, como produtos jornalísticos 

classificados como entrevistas, reportagens, caricaturas, anúncios, editoriais 

entre outros conteúdos veiculados pela chamada grande imprensa, como “(...) 

os elementos políticos, ideológicos e intersubjetivos que vão desempenhar um 

papel decisivo no modo cognitivo do discurso.”12(2001, p. 16). Nesse sentido, 

entendendo que a profissão docente é uma construção social, o profissional 

docente pode, assim, ser também considerado como um objeto social nos 

moldes da TRS. 

“As RM se manifestam no discurso midiático, cujo conteúdo se refira 
aos objetos sociais que circulam entre os diferentes grupos sociais; o 
discurso se refere a um mundo que pretende descrever, expressar, 
construir. No que concerne ao discurso midiático, minha postura é a 
seguinte: o processo de construção e reconstrução dos objetos 
sociais não depende dos meios de comunicação, mas ao mesmo 
tempo, eles interveem na formação de uma perspectiva comum e, 
sobretudo no estabelecimento de uma determinada matriz de 
opinião13”. (CALONGE, 2006, p.81) 

                                                           
12 Tradução livre desta autora 

13 Tradução livre desta autora 
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 Calonge enfatiza que as representações sociais se expressam por 

meio da linguagem e se atualizam por meio de processos formadores – 

ancoragem e objetivação – e por uma estruturação do discurso, que tem como 

objetivo descrever, justificar ou explicar os objetos sociais. 

“Os processos maiores que interferem na formação do pensamento 
social, a objetivação e a ancoragem, nos informam como o social 
transforma os conhecimentos e as ações e como estes últimos, uma 
vez convertidos em representações, transformam a vida social14”. 
(CALONGE, 2006, P.77) 

 Para a pesquisadora venezuelana, as representações midiáticas 

possuem duas dimensões: a pragmática (refere-se às condições de produção 

da representação) e a cognitiva (que compreende os sistemas cognitivos 

responsáveis pela representação midiática). 

“Minha abordagem não busca apenas isolar os mecanismos mentais 
que subjazem os discursos e tampouco descrever o modo que essas 
operações ali se estabeleceram. Para nós, o essencial é 
compreender como o conhecimento e a ação sobre o objeto social é 
suscetível de serem representados no discurso por sistemas e 
operações cognitivas que se enchem de conteúdo o objeto em 
questão”. (CALONGE, 2006, p.77) 

 A dimensão pragmática reúne traços relativos aos indivíduos em 

suas relações com os meios de comunicação, como o papel que estas 

representações exercem as condições de produção, o espaço de circulação e 

do discurso. A dimensão cognitiva compreende os traços cognitivos gerais e 

específicos e as formas de conhecimento social e midiática. Esta dimensão 

entende que a representação midiática exerce um papel mediador entre ações, 

ideias, práticas e o pensamento social de diferentes grupos sociais na medida 

em que congrega as representações existentes no social guiando as ações 

individuais, estabelecendo uma maneira de compreender e sentir uma 

realidade comum. Calonge estabelece para esta dimensão quatro 

características: 

 1) O papel da RM na difusão; 

 2) As condições de produção;  

                                                           
14 Tradução livre desta autora 
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3) Espaços urbanos de massa;  

4) O discurso da imprensa escrita. 

 A seguir, detalham-se as principais características da dimensão 

pragmática, conforme formulação de Calonge (2006): 

Quadro 1 - CARACTERÍSTICAS DA DIMENSÃO PRAGMÁTICA15 

Qual é a função da RM Objetiva a mediação entre ações, ideias, práticas e pensamento social de 

diferentes grupos sociais. 

O papel da RM na difusão A difusão destina-se a transmitir amplamente diferentes conteúdos de interesse 

geral. Neste caso, o meio adapta-se aos interesses da massa para a qual é 

dirigida, evitando aborrecê-la. Assim, a difusão convencional torna-se a imagem de 

seus leitores. 

As condições de produção É produzida em condições complexas, onde há relações, por vezes simbióticas, 

entre os poderes econômicos e políticos e as influências dos diversos agentes e 

grupos sociais a que se destina. 

Espaços urbanos de massa Concentração urbana leva grupos sociais a desenvolver condutas de imitação e 

interação, que influenciam o comportamento social. Desperta a sensação de uma 

vida em comum, a busca de consenso e a ideia de um destino comum. A 

tendência à homogeneidade chega a ser um traço típico de espaços urbanos. 

O discurso da imprensa escrita RM se manifesta no discurso da mídia, cujo conteúdo relaciona-se com objetos 

sociais que circulam entre diferentes grupos sociais. O discurso refere-se ao 

mundo que ele pretende descrever, expressar, construir. 

Quadro 1 - CARACTERÍSTICAS DA DIMENSÃO PRAGMÁTICA 

 Destacando ainda que a dimensão pragmática da RM condiciona os 

elementos cognitivos do discurso, Calonge (2006), no entanto, aponta que a 

representação midiática é constituída a partir dos dois processos formadores 

das representações sociais: a objetivação e ancoragem que esquematizam e 

desenham o discurso, a fim de dar uma descrição, uma explicação e uma 

justificação a uma dada situação: 

                                                           
15 Quadro de síntese elaborado a partir dos conceitos formulados e apresentados por Calonge (2006) 
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 “Eu não quero estabelecer uma cronologia da evolução dos 
conceitos de valores, crenças e ideologias em ciências humanas e 
sociais, como também não quero cair em um vácuo histórico. É 
preferível, então me situar na dinâmica das realidades desses 
conceitos que se expressam nas sociedades contemporâneas, em 
conexão com os vários objetos sociais (educação, saúde, governo, 
democracia, etc.) da RM”. (CALONGE, 2006, p.86) 

  Assim, a atividade mental está na origem das representações 

sociais porque permite ao conjunto social se apropriar da realidade, a partir de 

um trabalho de construção, reconstrução e desconstrução, com a intenção de 

dar-lhe um significado em harmonia com seus valores, crenças e ideologias 

(Calonge, 2006). Este tripé, aliás, é a base das operações cognitivas da RM. 

  Como a dimensão pragmática, a cognitiva possui características 

peculiares: 

Quadro 2 - CARACTERÍSTICAS DA DIMENSÃO COGNITIVA16 

Traços cognitivos específicos  

da RM 

Focalização de Conteúdos  

 Refere-se ao processo de seleção de temas e fontes, de 

formadores de opinião.   

Cognição Polifacetada  

A constituição do discurso da mídia é fundamentalmente 

multifacetada não só entre os diferentes jornais que circulam na 

sociedade, mas também no mesmo jornal e até mesmo dentro de 

um texto. 

Traços cognitivos gerais da 
RM 

O discurso se atualiza por meio de processos formadores – 

ancoragem e objetivação 

Operações cognitivas da RM Categorização Social, Atribuição Causal e Nexus (valores, 

crenças, ideologias) 

Quadro 2 - CARACTERÍSTICAS DA DIMENSÃO COGNITIVA 

  A referida autora aborda ainda a cognição polifacetada que se 

baseia no fato do discurso midiático ser multifacetado, ao ser constituído por 

meio de uma seleção de elementos cognitivos e pelo uso de diversas técnicas, 

como entrevistas com fontes diversificadas (especialistas, políticos, 

                                                           
16 Quadro de síntese elaborado a partir dos conceitos formulados e apresentados por Calonge (2006). 
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professores, estudantes) ou a apresentação de dados numéricos, o que deixa o 

discurso midiático mais forte e convincente. Segundo Calonge, a origem das 

representações sociais situa-se na atividade mental, o que permite a um grupo 

social apropriar-se da realidade, em um ciclo harmônico de construção e 

reconstrução do sistema de juízos, valores, crenças e ideologia. Para a 

formação da representação midiática, a imprensa se utiliza dos sistemas 

cognitivos dos grupos sociais (valores, crenças e ideologias), além de lançar 

mão de operações cognitivas desencadeadas pelas representações midiáticas: 

os nexus, a categorização social e a atribuição causal. 

 Os nexus se constituem em uma espécie de laços sociais afetivos 

pré-lógicos, comuns a um grande número de indivíduos de um determinado 

grupo social, que inclui a memória coletiva e envolve elementos densos de 

emoção. A ação dos nexos no discurso midiático é verificada na ênfase em 

valores e pelas repetições sistemáticas. Os nexus propiciam o 

compartilhamento de reações afetivas e valores que expressam certa polêmica 

em um determinado momento, que são circunscritos e compreendidos pelos 

membros do grupo social. 

 A outra operação cognitiva desencadeada pelas representações 

midiáticas, conforme estudo elaborado por Calonge é a da atribuição causal. 

Esta operação refere-se à construção, por dedução, de certas cognições a 

partir da observação sistemática de comportamentos. Indivíduos e grupos, 

neste processo, transcendem dados e apontamentos de uma determinada 

situação, buscando dar sentido aos fatos, acontecimentos e comportamentos. 

O sujeito compreende e apreende a realidade, o que o permite controlar e 

explicar o seu comportamento e de outras pessoas, por meio de características 

individuais, sociais ou das situações. 

1.3 O discurso midiático  

 Sob a perspectiva das representações sociais, a comunicação é o 

fenômeno pelo qual uma pessoa influencia ou esclarece outra que, por sua 

vez, pode fazer o mesmo em relação à primeira. Os elementos básicos são o 

emissor, o receptor, a mensagem, o código e o veículo. 
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“[...] uma representação fala tanto quanto mostra, comunica tanto 
quanto exprime. No final das contas, ela produz e determina 
comportamentos, pois define simultaneamente a natureza dos 
estímulos que nos cercam e nos provocam, e o significado das 
respostas á dar-lhes. Em poucas palavras, a representação social é 
uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a 
elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”.   
(MOSCOVICI, 2012.p.26) 

 Percebe-se que os meios de comunicação de massa se tornaram 

instrumentos fundamentais para transformações sociais no final do século XX e 

início do XXI e na produção de uma nova ordem social, porque difundem, 

propagandeiam e propagam representações sociais que fundamentam a 

própria compreensão que os grupos sociais têm de si mesmos e dos outros. 

Por isso, como ressalta Jovchelovitch (2000), os meios de comunicação se 

tornaram objetos de pesquisa em centros acadêmicos em várias partes do 

mundo, porque segundo ela até em estudo superficial sobre a presença da 

mídia na sociedade pode-se observar “a extensão das transformações que eles 

introduziram”. (p.89) 

“A emergência e desenvolvimento dos meios de comunicação de 
massa constituem-se em uma das mais importantes características 
das sociedades modernas. A intensidade de sua penetração, nos 
mais variados segmentos, em praticamente todos os domínios da 
vida social, associados a seu profundo impacto nas sociedades 
contemporâneas, fez com que cientistas sociais das mais variadas 
disciplinas se dedicassem a pesquisá-los sistematicamente e,hoje, 
estudos sobre a mídia constituem um campo próprio praticamente 
institucionalizado na vida acadêmica europeia e norte-americana”. 
(JOVCHELOVITCH, 2000, p.89) 

 Para Penin (2012), ainda que baseada na perspectiva de Henri 

Lefebvre, a dinâmica da sociedade moderna, que está em constante 

movimento, é um alerta para o cientista das áreas sociais e humanas porque 

“os conceitos têm prazo de validade, pois são elaborados em um determinado 

contexto”17. Segundo ela, para que a pesquisa tenha êxito, faz-se necessário 

lembrar que “nem toda representação é hegemônica”: 

“As representações nascem, vivem e morrem. A pesquisa é muito 
interessante quando consegue captar o momento. [...] O olhar do 
pesquisador são as perspectivas do conhecimento”. (PENIN, 2012) 

                                                           
17 PENIN, Sonia Teresinha de Sousa – Palestra  “Discurso sobre o Cotidiano” ministrada em 23/05/12 aos alunos da 
disciplina “Pesquisa em Educação” do curso de Pós-Graduação –Mestrado em Educação- da Universidade Metodista 
de São Paulo.  
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 Verifica-se que o estudo científico da comunicação ganhou grande 

impulso, depois de constatada a extraordinária importância econômica, social, 

política e ideológica do processo comunicacional.  O quadro atual de 

globalização econômica e informacional contribui, de forma inconteste, para a 

descentralização de saberes que podem e devem ser mediados.  Fischer 

(2002) sugere que a análise dos discursos da mídia nas pesquisas 

educacionais necessita 

[...] dar conta exatamente da complexa trama existente entre a 
linguagem específica em correlação com os sentidos que nela 
circulam e são construídos, elementos que não se separam do modo 
de ser e estar, no interior das práticas de produção, veiculação e 
recepção de produtos midiáticos. (p. 89) 

De acordo com Villas Bôas (2012) 18 as representações sociais são 

entendidas como “saber funcional” ou “teorias sociais práticas”, porque 

permitem a “organização significante do real e desempenham papel útil na 

comunicação”. 

 O processo de comunicação, segundo a linha de pesquisa 

sistematizada por Moscovici, não é somente o reflexo do tipo de relações 

sociais que imperam numa sociedade. É um fenômeno básico e universal de 

influência recíproca que integra um processo mais amplo, o da informação, por 

meio da difusão de conhecimentos numa escala nunca antes imaginada. 

Impossível analisar, avançar, aproveitar as tecnologias, os recursos, sem levar 

em conta sua ética, sua operacionalidade, seu benefício para com a 

coletividade. 

“A mídia é um dos principais mediadores das representações sociais, 
pois apresenta percepções variadas e diversificadas ao sujeito 
individual, sem que ele necessariamente queira ou saiba buscá-las, 
ao conecta os indivíduos “ao construir uma cadeia de códigos 
compartilhados e reconhecidos que são constitutivos” 
(JOVCHELOVITCH, 2000, p.218). 

 Moscovici (2012) aponta a influência dos meios de comunicação de 

massa na constituição das representações sociais e a relação com o modo de 

                                                           
18  VILLAS BÔAS, L. Conceito transmitido e apresentado pela profa.Dra. Lucia Villas Bôas, durante  aula do dia 
29/03/2012 na disciplina denominada  Seminários Temáticos: Representações Sociais aplicada à metodologia 
ALCESTE do curso de  Pós-Graduação em Educação da UMESP. 
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agir do ser humano. Para ele, a percepção pública de temas relevantes é 

construída com base nas informações transmitidas pela mídia. As informações 

são então apropriadas e reconstruídas pelos indivíduos ou grupos, 

consolidando ou originando formas de conduta de um indivíduo ou grupo 

social. A mídia, segundo ele, exerce a função de mediadora que como tal, 

possibilita que teorias e pensamentos sejam socializados, abarcado no senso 

comum. Não se constitui em transmissão de informações, mas sim um 

processo que permite um novo significado da mensagem, a partir de normas e 

valores coletivos, o que permite a origem de outra teoria que norteará um ou 

vários grupos sociais. Ou seja, temos aí a construção de uma representação 

social. Calonge (2006) também destaca a mediação exercida pelos meios de 

comunicação que, segundo ela, constituem-se como formadores de opinião: 

“A RM desempenham um papel de mediação entre os diferentes 
grupos de um determinado conjunto social e estendem para além das 
fronteiras locais e temporais. Podemos pensar que, de fato, os grupos 
formados por vários graus de pertencimento (profissionais, políticos, 
religiosos, de negócios, lazer e também regionais) tenderiam, sem a 
presença dos meios de comunicação, uma compreensão da realidade 
limitada e atrasada. Além disso, as RM oferecem a diferentes grupos 
sociais a oportunidade de aprender e compreender os pontos de 
vista, interpretar os acontecimentos em um sentido mais amplo em 
um prazo mais curto. As dimensões espaciais e temporais são 
mediadas pela imprensa e enriquecem o pensamento social. Se é 
certo dizer que a função essencial dos meios é a intermediação, 
também é certo que os meios se constituem em um formador de 
opinião. É uma significação que ao ser transmitida pela mídia 
enriquece o pensamento social19”. (CALONGE, 2006, p.79) 

  A representação social se constrói por meio de uma ação 

comunicativa que liga, segundo Jovchelovitch (2004), “sujeitos a outros sujeitos 

e ao objeto-mundo” (p.22). Para ela, é a ação comunicativa que forma uma 

representação, ao mesmo tempo em que forma em um mesmo e único 

processo, os participantes da ação comunicativa, um ciclo contínuo de 

construção e reconstrução de representações. A pesquisadora usa um gráfico 

denominado “Modelo Toblerone”, em que mostra visualmente esta concepção 

de representação como estrutura de mediação: 

                                                           
19 Tradução livre desta autora 
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Figura 1 - Os Elementos Constituintes e o Modo de Produção da Representação 

                      Fonte: Modelo Toblerone (BAUER; GASKELL apud JOVCHELOVITCH, 2004, p.170). 

 

 A partir deste modelo gráfico, Jovchelovitch (2004) vê uma 

ampliação do status de representações, classificando-o como polivalente. Para 

ela, a representação é uma “construção ontológica, epistemológica, 

psicológica, cultural e histórica”. As representações, de acordo com a 

pesquisadora, estão em todas estas dimensões ao mesmo tempo: 

[...] Quando as pessoas se engajam em processos de comunicação - 
que as situa em relações concretas ligadas a uma específica 
configuração cultural, social e histórica que elas ativamente (re) 
produzem - elas ao mesmo tempo produzem os meios simbólicos que 
constroem uma representação particular de um objeto - seja ele 
concreto, o físico ou abstrato - que entra na rede de outras 
representações de um quadro social, cultural e histórico. (...). (p. 170) 

  Thompson (2011) entende os meios de comunicação como 

mediadores de ação e interação pelos quais os homens intercambiam 

informações, relacionam-se consigo mesmos e com os outros. Ele destaca a 

influência dos meios de comunicação no exercício do poder simbólico e na 

formação do pensamento político e social da modernidade.  

 Para Chartier (1990), é fundamental compreender como as práticas 

sociais conferem materialidade ao texto e a interferência que esses processos 

exercem sobre a produção de sentidos. Essa concepção do impresso como 

objeto cultural significa considerar os processos pelos quais ele ganha sentido 



A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO PROFESSOR BRASILEIRO NAS PÁGINAS BRANCAS E AMARELAS DE 
VEJA E CARTACAPITAL 

36 

 

historicamente na singularidade temporal, espacial e social da sua construção 

e leitura.   

 Partindo desse referencial, ao analisar as duas revistas, procura-se 

atentar para a representatividade social desse objeto, para sua materialidade e 

para as formas de organização do texto e de seus significantes. Dois conceitos 

de Chartier foram particularmente importantes neste exercício de compreensão 

sobre a fonte impressa: protocolos de escrita e representações. 

 Segundo Chartier (1990), é preciso lembrar que as formas que 

permitem a leitura, a audição ou a visão participam profundamente da 

construção dos significados. O mesmo texto, construído por meio de letras, não 

é o mesmo caso mudem os dispositivos de escrita e de comunicação. A 

produção, não apenas de revistas, mas dos próprios textos, é um processo que 

reúne o gestual da escrita, técnicas e intervenções, como as dos repórteres, 

editores, redatores, revisores, e até dos designers do impresso e do digital, 

entre outros. O procedimento de publicação, seja lá qual for sua modalidade, é 

sempre coletivo. É nesse processo que ocorre a mediação editorial entre 

redatores e leitores (CHARTIER, 2002; 2007). 

 Desta forma, o processo de mediação pressupõe diversos agentes 

na configuração de um texto jornalístico. São inúmeras camadas de 

significados que vão sendo adicionadas aos originais depois que saem das 

mãos do autor até que a revista seja distribuída – desde as primeiras revisões, 

passando pela edição do texto, com inclusões e exclusões de trechos, até o 

design, a impressão e/ou geração de arquivo em formato digital para leitura. 

Todas essas maneiras de construção de um texto fazem parte do objeto final 

que se apresentará para um leitor, imaginado desde o início do processo. 

1.4 O papel da Mídia na difusão das RS - O Poder das Ideias  

 O uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas 

de ação e de interação no mundo social, diferentes tipos de relações sociais e 

de maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros grupos e consigo 

mesmo.  
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“A imprensa interpreta a realidade e, ao assim o fazer, ela se utiliza 
de dispositivos que são típicos da linguagem e das intenções que 
sustenta (não nos esqueçamos de que a imprensa se organiza 
enquanto instituição com objetivos e intenções próprios); mas a 
imprensa também funciona como uma mediação da vida social, 
construindo canais de comunicação e informação na vida quotidiana”. 
(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 109) 

   Em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”20, o personagem principal 

apresenta uma teoria das edições humanas. Brás Cubas defende que o 

homem é uma errata pensante, sendo que “cada estação da vida é uma 

edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição 

definitiva, que o editor dá de graça aos vermes”. (ASSIS, 1881/2001, p.120). 

Na época em que o texto foi publicado pela primeira vez, na década de 1880, 

talvez o ápice na vida de uma obra fosse encarnar-se em um livro. Se para 

Brás Cubas a edição era como o corpo, que ao final viraria pó, personagem e 

Machado de Assis ficariam atônitos nos dias de hoje, diante da velocidade, 

dimensão e possibilidades de se veicular um texto. 

 Neste início de segunda década do século XXI, é notório que os 

meios de comunicação se multiplicam e geram grande e excessivo número de 

informação. Por meio da internet, as noções de tempo e espaço foram 

subvertidas pela tecnologia, alcançando amplitude e velocidade inimagináveis. 

McLuhan (1996) chama-se este fenômeno de “mundo retribalizado”, em que as 

pessoas passam a ser constantemente bombardeadas por inúmeras 

informações, vindas de todas as partes do mundo. Em duas décadas, a mídia 

impressa registrou uma série de transformações, com a migração para a 

plataforma digital, por meio de sites, blogs de colunistas, podcasts,broadcast 

online e publicações no formato para tablet. Tal adaptação não é à toa.  Um 

estudo21 do IAB Brasil - Interactive Advertising Bureau –, realizado em parceira 

com a ComScore no início de 2013, apontou que a internet é considerada por 

88% dos brasileiros como a mídia mais importante, superando com grande 

                                                           
  
20 ASSIS, M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.   

21 O estudo Brasil Conectado – Hábitos de Consumo de Mídia 2013, foi desenvolvido para compreender a audiência 
online no Brasil em termos de suas percepções, comportamento e atitudes em relação à publicidade online, entre 
outras coisas. A pesquisa foi realizada por meio de um painel nacional online, entre 11 e 13 de março de 2013. No 
total, foram ouvidas 2009 pessoas, com idade superior a 15 anos. 

 

http://iabbrasil.net/portal/institucional-iab/indicadores-mercado/
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margem a televisão, as  revistas e os jornais. De acordo com a pesquisa, 40% 

dos entrevistados passam pelo menos duas horas por dia navegando, 

enquanto apenas 27% ficam o mesmo tempo em frente à televisão. 

 O século XXI aponta novos movimentos da revolução digital e dá 

pistas dos impactos que deverá provocar, em bits e bites. Pela primeira vez na 

história da humanidade, o “escrito” e o “publicado” deixaram de ser 

necessariamente o “impresso”. A informação agora é apenas o início de uma 

conversação catalisadora do acesso a novas informações a serem agregadas 

ao fato gerador da notícia ou da análise. Faz-se necessária esta 

contextualização histórico-tecnológica da mídia, pois impacta e perpassa o 

modus operandi do jornalismo impresso atual. Embora se separem emissor e 

receptor, na atividade profissional de jornalismo ambos são sistemas 

correspondentes, pois são organismos humanos que existem em condições 

parecidas.  

Para McLuhan (1996), a comunicação é o processo da troca de 

experiências para que se torne patrimônio comum. Ela modifica a disposição 

mental das partes envolvidas e inclui todos os procedimentos por meio dos 

quais uma mente pode afetar outra. O ser humano é envolvido, cotidianamente, 

por informações, imagens e sons que tentam criar, mudar ou cristalizar 

atitudes, persuadir os indivíduos. 

  O foco de abrangência da comunicação de massa é dirigido a um 

público heterogêneo e anônimo, por intermediários técnicos sustentados pela 

economia de mercado, a partir de uma fonte organizada, geralmente uma 

grande empresa, com muitos profissionais e aparelhagem técnica, extensa 

divisão de trabalho e correspondente grau de despesas.  O vasto alcance da 

mídia é visto como audiência, que além de heterogênea e geograficamente 

dispersa, é constituída de membros anônimos, mesmo que a mensagem, em 

função dos objetivos do emissor, ou da estratégia mercadológica do veículo, 

seja dirigida especificamente a uma determinada parcela do público, isto é, um 

só sexo, uma faixa etária, um determinado grau de escolaridade.  

  A difusão de mensagens pela mídia gera a cultura de massa. O que 

se vê, atualmente, é que as indústrias da comunicação estão passando por 
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mudanças econômicas e tecnológicas, que geram importante impacto na 

produção e na transmissão das mensagens. Na atual sociedade, a produção e 

circulação das mensagens são dependentes das atividades das indústrias da 

mídia, isto é, do papel das empresas de comunicações. Isto se torna 

fundamental na formação do indivíduo moderno.  Entretanto, o processo de 

comunicação sob a ótica de Moscovici, não é somente o reflexo do tipo de 

relações sociais que imperam numa sociedade, porque  

“[...] em todos os intercâmbios comunicativos, há um esforço para 
compreender o mundo através de ideias específicas e de projetar 
essas ideias de maneira a influenciar outros, a estabelecer certa 
maneira de criar sentido, de tal modo que as coisas são vistas desta 
maneira, em vez daquela. Sempre que um conhecimento é expresso 
é por determinada razão; ele nunca é desprovido de interesse. [...] A 
procura de conhecimentos nos leva de volta ao tumulto da vida 
humana e da sociedade humana; é aqui que o conhecimento toma 
aparência e forma através da comunicação e, ao mesmo tempo, 
contribui para a configuração e formação dos intercâmbios 
comunicativos. Através da comunicação somos capazes de nos ligar 
a outros ou de distanciar-nos deles. Esse é o poder das ideias”. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 28) 

 O processo comunicacional é um fenômeno básico e universal de 

influência recíproca, ou seja, a apreensão do “poder das ideias” do senso 

comum, em um processo mais amplo, o da informação, por meio da difusão de 

conhecimentos numa escala nunca antes imaginada.  

1.5 Estudos sobre Representações Midiáticas no Campo Educacional 

 A revista exige dos jornalistas uma produção textual diferenciada, 

em relação ao jornal impresso ou o online, por exemplo. Isto se deve ao fato do 

jornalista possuir maior tempo para a produção do material, além de gozar 

certa liberdade criativa e estilística na construção textual. De acordo com Vilas 

Boas (1996), não há regras muito rígidas para a produção textual, desde que 

considerados os valores ideológicos do veículo. 

Com mais tempo para extrapolações analíticas do fato, as revistas 
podem produzir textos mais criativos, utilizando recursos estilísticos 
geralmente incompatíveis com a velocidade do jornalismo diário. 
(VILAS BOAS, 1996, p. 9). 
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 Em tese, o jornalista que atua em revista tem uma rotina menos 

estressante, pois não tem obrigação com o chamado hardnews que lhe 

possibilita uma apuração mais aprofundada dos fatos, ao contrário da produção 

de um jornal diário,por exemplo. 

“Não dá para imaginar uma revista semanal de informação que se 
limita a apresentar para o leitor, no domingo, um mero resumo do que 
ele já viu e reviu durante a semana. É sempre necessário explorar 
novos ângulos, buscar notícias exclusivas, ajustar o foco para aquilo 
que se deseja saber, e entender o leitor de cada publicação”. 
(SCALZO, 2003, p.41) 

 A representatividade das revistas semanais de informação, com 

destaque para CartaCapital e Veja, como fonte para investigação acadêmica 

espelha-se também no volume de dissertações e teses, em diversas áreas do 

conhecimento, que utilizam este meio de comunicação como fonte principal ou 

complementar de pesquisa. Esta autora selecionou quinze trabalhos que 

abordam temáticas ligadas à educação imbricada ao campo da comunicação. 

 Os trabalhos de Gobetti (2004), Ribeiro (2007) e Barros (2008) 

investigam o Programa Veja na Sala de Aula (PVSA). Tobias (2006) não 

pesquisa o PVSA, mas converge com essas investigações por abordar a 

utilização da revista como material didático motivador da leitura no 3.º ano do 

ensino médio. Essas pesquisas mostram formas de utilização da Revista em 

sala de aula como material didático de ensino e aprendizagem. Barros (2008) 

busca compreender a estrutura enunciativa de um programa de mídia 

jornalística dirigido à escola. Essas pesquisas, embora não se relacionem 

diretamente com esta investigação, são aqui referidas porque trazem uma 

importante dimensão da influência das revistas na educação. 

 Nove pesquisas privilegiam Veja como fonte para o estudo de 

representações e discursos ligados à educação (TONUS, 2000; RICARDO 

FILHO, 2003; GERZSON, 2007; BOTTOS, 2008; CALVES, 2008; FONSECA, 

2008; ROSA, 2008; CRUZ, 2009; OLIVEIRA, 2009).  A pesquisa de Cruz 

(2009) investigou as representações negativas, percebidas como hegemônicas, 

e positivas das cotas raciais nas publicações de Veja de 2003 a 2008. Oliveira 

(2009) debruça-se sobre o discurso do fracasso escolar em Veja a partir de 

dois artigos de opinião da seção Ponto de Vista. Esta autora acredita que 
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investigar essas representações construídas pela grande mídia é o primeiro 

passo para repensar essas imagens e entendê-las, atentando para as lutas 

simbólicas travadas no meio jornalístico e seu complexo jogo da interpretação.  

 Tonus (2000), trabalhando com a hipótese de que o discurso 

vinculado pela mídia tem o poder de interferir na produção da realidade, 

observou, a partir dos textos publicados em Veja entre 1º de julho e 31 de 

dezembro de 1998, que a realidade projetada pela Revista era de que a 

educação deveria ser um investimento dos indivíduos para sua ascensão, 

cabendo ao Estado apenas os custos com a educação básica, de que a 

qualidade das escolas privadas supera a das escolas públicas e de que as 

fontes autorizadas por Veja, para emitir opinião a respeito da educação, eram 

ligadas ao MEC e às escolas particulares. Calves (2008) parte da seleção de 

sete artigos de Veja publicados em 2006 para compreender e analisar o 

discurso sobre a crise educacional brasileira especificamente na coluna Ponto 

de Vista. 

 Dois autores utilizam outras publicações midiáticas como fonte, além 

de Veja (GERZSON, 2007; ROSA, 2008). Como os referidos acima, estes 

também trazem recortes temporais curtos, e não se propõem fazer uma leitura 

documental e histórica sobre suas fontes. Rosa (2008) analisa os discursos 

sobre o ensino fundamental de nove anos presentes nos “artefatos culturais” 

das revistas Veja, IstoÉ, Educação e Nova Escola. A autora discute conceitos 

como cultura, globalização, civilização e progresso nacional, observando que a 

Modernidade continua viabilizando a construção e a organização do 

pensamento escolar. Rosa (2008) considera qualidade, acesso e equidade 

como “armadilhas civilizatórias” que reaparecem no discurso midiático como 

elemento da produção cultural e social sobre a educação escolarizada. Já 

Gerzson (2007) entende a mídia como dispositivo da governabilidade 

neoliberal, utiliza publicações sobre a educação nos anos de 2003, 2004 e 

2005 das revistas Veja, Época e IstoÉ, mostrando que esses impressos 

operam como via de circulação e instrumento de articulação das relações de 

poder-saber neoliberais. A autora afirma que, sem conotação repressora ou 

autoritária, mas como verdade que circula nos espaços públicos, essa 
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modalidade de mídia difunde concepções, como ênfase no resultado, 

excelência, competência, competitividade, formação direcionada para o 

mercado e o consumo, interagindo produtivamente com o seu leitor e 

afirmando esses valores. 

 Embora todas as investigações acima guardem relações com este 

objeto e fontes, observam-se quatro pesquisas que se aproximam de forma 

mais verticalizada (MORAES, 2003; RICARDO FILHO, 2003; BOTTOS, 2008; 

FONSECA, 2008). A primeira, em Veja e Folha de S. Paulo, aborda o estigma 

da incompetência do professor da escola pública; a segunda investiga como a 

mídia impressa constrói imagens sobre o Enem e como essas imagens são 

apropriadas por alunos concluintes do ensino médio. Ricardo Filho (2003) e 

Fonseca (2008) fazem uma leitura histórica sobre suas temáticas. Fonseca 

(2008) investiga como Veja trata a educação por meio das matérias de capa de 

1968 a 200, concentrando-se nas construções discursivas e nas estratégias de 

produção de sentido adotadas pelos enunciadores ao propor contratos 

comunicativos ao enunciatário. Para Fonseca (2008), as práticas discursivas da 

revista apresentam-se como cartilhas, persuadindo o leitor do “dever-fazer”. 

Com objetivo convergente, mas caminho diferente, Ricardo Filho também 

pretende perceber como Veja trata a educação a partir das representações 

tecidas sobre a “boa escola”. O recorte do autor estende-se de 1995 a 2001, e 

é particularmente interessante a investigação que ele faz sobre como as 

fronteiras educacionais são ampliadas mediante a movimentação de atores 

que, oriundos do campo universitário, desenvolvem estratégias de legitimidade 

no campo jornalístico.  Por meio da categoria que denomina “rede de 

legitimidade”, Ricardo Filho (2003) percorre a trajetória das principais vozes 

autorizadas a falar de educação em Veja. O autor identifica como o movimento 

desses atores em diversos campos lhes possibilitou a conquista de liderança 

no campo educacional. 

 As pesquisas aqui referidas evidenciam a crescente importância da 

área da educação no discurso da mídia, a representatividade das revistas 

informativas semanais como fonte e a importância da continuidade de 
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pesquisas que se atentem sobre a convergência do campo educacional e 

midiático. 
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2.  Contextualização 

2.1 O professor brasileiro: notas introdutórias 

O objetivo deste capítulo não é o de fornecer um panorama exato do 

atual contexto da profissão docente no Brasil. Mesmo porque, seria anacrônico 

imaginar a existência singular de um único professor. A intenção aqui é 

fornecer algumas notas de contexto para a discussão que será realizada no 

quarto capítulo por meio da análise dos produtos jornalísticos selecionados das 

revistas Veja e CartaCapital acerca desse profissional. 

Assim, tendo como apoio as pesquisas desenvolvidas, sobretudo por 

Gatti e Barretto (2009) sob a encomenda da UNESCO,22 procura-se delinear 

traços do perfil do professor no Brasil, na medida em que o trabalho busca 

apresentar um panorama sobre a formação docente e o exercício profissional 

na educação básica, bem como se dá a inserção socioeconômica e cultural 

destes professores. 

De acordo com a pesquisa (GATTI E BARRETTO, 2009), os 

professores correspondem ao terceiro maior grupo profissional no total de 

empregos formais no país, sendo que 83% deles ocupam postos de trabalho 

no setor público, destes 77.6% na educação básica. Para chegar a tal número, 

há cruzamento de várias fontes, como Ministério do Trabalho e pelos censos 

demográficos e da educação; as pesquisas sobre a formação docente e a 

estrutura curricular dos cursos de pedagogia e outras licenciaturas, o perfil dos 

licenciandos e a sua apreciação sobre esses cursos. Articulam-se também 

dados advindos sobre a carreira docente em estados e também em municípios.  

 No setor educacional, as mulheres são a maioria (77%), assim como 

nas fileiras escolares como estudantes de Pedagogia (92,5%) e em demais 

licenciaturas (75,4%). Quarenta e seis por cento dos licenciados declararam 

                                                           
22 Muitos são os estudos sobre o perfil do profissional da Educação. Como este não é o objeto desta pesquisa, 
selecionou-se o estudo realizado por GATTI e BARRETTO na medida em que o trabalho ‘Professores no Brasil: 
impasses e desafios’ composto por uma equipe de pesquisadores com trabalhos contundentes e referenciais na área 
da educação aponta visão abrangente da temática em nível nacional e regional. 

CAPÍTULO 2 
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que raramente leem jornais ou livros. Mais da metade (51%) declaram que 

escolheram a profissão porque gostam de serem professores, mas 21% dos 

licenciandos afirmaram que optaram pela área para ter uma garantia de 

exercício profissional, caso não consigam atuar em outro campo. 

 

Falta de atratividade 

 O professor integra uma das mais representativas e numerosas 

categorias profissionais do país, o que o torna um elemento importante para 

compreender sociedade atual, como agente político social e cultural, uma vez 

que sua atuação profissional impacta diretamente no desenvolvimento de 

crianças e jovens brasileiros. 

No entanto dados da RAIS (Relação Anual de Informações 

Sociais) produzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2011 apontam a 

queda no número de professores nos últimos anos. Em 2003, os professores 

representavam 8,1% de toda a mão de obra brasileira, mas em 2007 eram 

7,5%; passando a ser 6,8% em 2010 e, em 2011, 6,7% do total de 

trabalhadores. No artigo Trabalho docente e modelos de formação: velhos e 

novos embates e representações, Barretto (2010) aborda as mudanças e 

dicotomias na representatividade da categoria do profissional docente, 

apontado por autoridades públicas e pela mídia como peça fundamental para a 

construção da sociedade brasileira: 

[...] O aumento de sua importância na dinâmica social vem, contudo, 
acompanhado da perda de prestígio do trabalho docente, que decorre 
da crise da escola em face da expansão da escolaridade e da 
diminuição do valor relativo dos certificados que ela fornece, bem 
como da perda do monopólio que detinha a instituição escolar sobre a 
transmissão do saber autorizado [...]. (2010, p.427) 

 A análise de Barretto (2010) é corroborada pela pesquisa intitulada 

‘A atratividade da carreira docente no Brasil’ (2010) de autoria da Fundação 

Victor Civita (FVC) e da Fundação Carlos Chagas (FCC) em que apenas 2% 

dos estudantes do terceiro ano do ensino médio apontaram a Pedagogia ou 

algum tipo de Licenciatura como primeira opção de carreira.  
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Figura 2 - Relação candidato/vaga em Pedagogia, Licenciaturas e outros cursos ligados à formação de 
professores é desfavorável23 

  

 O estudo da FVC/FCC revela outro dado interessante. Os 

pesquisadores perguntaram aos 1.501 alunos entrevistados na parte 

quantitativa da análise se em algum momento do processo de escolha 

profissional eles haviam cogitado trabalhar como professor - e 32% 

responderam que sim. Porém, quase todos descartaram a ideia. A questão 

voltou a ser abordada nos grupos de discussão, gerando reações que iam da 

surpresa ao riso.  

 Investigar as razões para essa desistência em massa ajuda a 

compor o painel da baixa atratividade da carreira docente. Ao analisar os 

aspectos negativos da profissão, 40% apontaram a baixa remuneração. Outros 

fatores são o desgaste da profissão e os baixos salários. 

 Outros motivos para não considerar a docência como possível 

carreira são a falta de identificação pessoal ou profissional, apontadas por 32% 

                                                           
23 Concepção e produção gráfica desta autora. 
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dos que chegaram a pensar em ser professor. Nas palavras dos jovens, essa é 

uma profissão que exige "vocação", "dom", "amor" - ou seja, as questões 

técnicas do trabalho estão extremamente desvalorizadas. Cerca de um terço 

dos entrevistados cogitou a ideia da docência, mas acabou se afastando pelos 

fatores negativos ligados à carreira. 

 

 

Figura 3 - Fatores Negativos sobre ser Professor 24** 

 

 De acordo com uma estimativa 25do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da 

Educação, só no Ensino Médio e nas séries finais do Ensino Fundamental o 

déficit de professores com formação adequada à área que lecionam chega a 

                                                           
24 Concepção e produção gráfica desta autora. 
 
25 Censo da Educação Superior (2004 e 2008) 
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710 mil.  A situação mais crítica ocorre nas ciências exatas. Em áreas como a 

de Física, o porcentual de docentes graduados no campo de saber específico é 

de apenas 25,2%.  

 O panorama é ainda mais grave se considerarmos que 41% do 

corpo docente têm 41 anos ou mais - ou seja, está relativamente próximo da 

aposentadoria (como se vê no gráfico abaixo). Segundo o Censo da Educação 

Superior de 2009, há 55% de vagas ociosas nos cursos de Pedagogia e 

formação de professores - número acima da média das outras carreiras.  E o 

corpo docente envelhece.  

 

Figura 4 - Faixa Etária dos Professores Brasileiros26 

  

 Nos últimos anos, avaliações abrangentes como Saeb, Enem, 

Enade 27têm assumido foco central não só na definição de parâmetros de 

                                                           
26 Concepção e produção gráfica desta autora. 

27 Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da 
Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc); A Aneb é realizada por amostragem 
das Redes de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter 
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políticas públicas, mas também nas pautas sobre educação nos veículos de 

comunicação. Reportagens e artigos opinativos difundem e dão publicidade a 

estes instrumentos e indicadores educacionais utilizados pelos governos, 

suscitam algum tipo de debate na sociedade em geral. O discurso midiático 

compõe sobremaneira o conteúdo destas discussões sociais, ao forjar opiniões 

e lançar temas que se constituem no “pensamento social” de parcela 

significativa da sociedade. 

“Os casos de corrupção, os problemas de sociedade (o véu islâmico), 
as grandes questões internacionais (as catástrofes, as guerras) são 
tratados pela imprensa, pelo rádio e pela televisão utilizando-se, em 
grandes variáveis de hipóteses, (não necessariamente consistentes) 
ora sobre as possíveis opiniões e argumentos que circulam numa 
sociedade a respeito de sistemas, ora sob os imaginários relativos a 
apreciações e crenças, como, por exemplo, os sentimentos de 
generosidade, de justiça e de honestidade”. (CHARAUDEUAU 2006, 
p. 123) 

 De acordo com Santos (2004) as chamadas avaliações de larga 

escala transformaram-se em uma metodologia de regulação estatal da 

educação, consolidando o estado avaliador e perpetrando a “cultura do 

desempenho”: 

“[...] pode-se dizer que, valendo-se de argumentos que atraem o 
interesse público pelos seus apelos democráticos, esse tipo de 
Estado exerce sua função com a adesão de grandes setores da 
população. A emergência e o desenvolvimento do Estado avaliador 
são justificados e legitimados como uma importante maneira de tornar 
transparente para o público a forma como as instituições atuam e 
utilizam os recursos públicos (SANTOS, 2004, p. 1151/1152).  
 

  É com este panorama que as revistas informativas têm trabalhado 

na elaboração das pautas dos produtos jornalísticos publicados semanalmente. 

A ausência de informações claras, transparentes e unificadas sobre a profissão 

docente constitui-se em obstáculos, não apenas para a criação e execução de 

                                                                                                                                                                          
as mesmas características, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações; A Anresc é mais extensa e 
detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil 
em suas divulgações. 

 Enem – Exame Nacional do Ensino Médio tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação 
básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. A partir de 2009 passou a ser 
utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior.  

 Enade - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, 
ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados.  
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políticas públicas que visem à valorização da carreira e – num espectro mais 

amplo - melhorar a educação no País; dados dispersos, informações 

desencontradas e, consequentemente a ausência de discursos eminentemente 

pedagógicos permitem que profissionais de outras áreas do conhecimento, 

mais atraentes e valorizadas socialmente, assumam o papel de protagonistas e 

experts do campo educacional na mídia.  

 Nesta pesquisa, como se verá adiante, observou-se também a 

quase onipresença de economistas como fontes de entrevistas e/ou como 

signatários de artigos de opinião nestes semanários. Luiz Gonzaga Belluzzo28 

não foge à regra. O economista afirmou ao longo do artigo ‘A Pedagogia dos 

Antigos’ que a educação no país deveria examinar os problemas de nossa 

sociedade com enfoque para a vida democrática, porque “uma vez tratadas 

essas questões fundamentais para o homem moderno, o estudante vai 

encontrar o lugar adequado para a boa formação profissional”. (2012, p.34). 

Ainda no mesmo artigo no espaço semanal cativo que detém em CartaCapital, 

ele pinça trechos de obras do estadunidense Charles Wright Mills que na 

primeira metade do século XX já antevia, segundo Belluzzo, uma ampliação e 

centralização dos meios de controle e de poder: 

[...] “Mills não poderia, é claro, imaginar a usurpação quase completa 
da liberdade de opinião e de informação, prerrogativa dos cidadãos, 
executada de forma implacável pelos moguls da mídia, transformada, 
fora as exceções de praxe, em arma de desinformação e propaganda 
de interesses. [...] Nas condições de segmentação, especialização e 
burocratização do saber, num ambiente de brutal concentração do 
poder de informar e de definir temas para a discussão, é impossível 
cumprir a promessa moral e intelectual das ciências sociais de que a 
liberdade e a razão continuarão como valores aceitos e serão usados 
de forma séria” (BELLUZZO, 2012, p.34). 

  Vale salientar que semanários como Veja e CartaCapital, objetos 

desta investigação não estão sozinhos. Não raro, quando o assunto é 

educação, outros veículos de comunicação também preferem o viés econômico 

em suas pautas, como se depreende de observações assistemáticas. Ora, 

parece que os economistas assumiram de fato o protagonismo na área 

educacional do país, mas não só na mídia: governos liderados por partidos 

                                                           
28 Considerado um dos economistas heterodoxos mais importantes do Brasil, devido aos estudos e críticas, sob a ótica 
de Karl Marx e John Maynard Keynes. 
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com perfis ideológicos distintos (pelo menos em suas fundações) – PT e PSDB 

– indicaram ministros da Educação afinados com a área econômica e não 

oriundos das fileiras de estudos educacionais, como o atual chefe da pasta, o 

professor de Economia- licenciado- José Henrique Paim Fernandes, e os 

antecessores (Aloísio Mercadante, Fernando Haddad, Cristovam Buarque e 

Paulo Renato de Souza). 

  

2.2 As revistas informativas brasileiras: CartaCapital e Veja29 

 A revista semanal informativa ainda é apontada como meio 

preferencial dos chamados formadores de opinião. As características básicas 

das publicações como continuidade e variedade de temáticas e opiniões, além 

de análises aprofundadas são apontadas por especialistas como fatores que 

despertam o interesse do leitor, a despeito do avanço da tecnologia e da 

concorrência da chamada mídia eletrônica (Rádio e TV) que invariavelmente 

repercutem assuntos publicados nas quatro principais revistas de informação 

semanal do País (Veja, CartaCapital,IstoÉ e Época). 

“As revistas semanais de informação geral surgiram “para atender as 
necessidades de informar com concisão em um mundo já 
congestionado pela quantidade de informações impressas.” 
(SCALZO, 2003, p. 22)”.  

 Em 1923, nos Estados Unidos, nasceu a Time, primeira revista 

semanal de notícias. Treze anos depois, também nos Estados Unidos, surgiu a 

Life (1936), a primeira semanal ilustrada, que em 1972 deixou de circular 

semanalmente, para depois, em 2000, ser extinta.  

 A história dos meios de comunicação no Brasil aponta que, desde o 

surgimento das primeiras revistas até os dias atuais, os principais 

acontecimentos da vida socioeconômica e cultural do país foram e ainda são 

pautas das revistas: a Abolição da Escravatura foi explorada no traço do 
                                                           
29 Vale ressaltar que ao realizar a revisão bibliográfica, esta autora encontrou um número bastante significativo de 
trabalhos acadêmicos- em diversas áreas do conhecimento- tendo a revista Veja como objeto de estudo. No entanto, 
CartaCapital é inversamente proporcional. Uma inferência desta autora aponta para a larga história da publicação da 
Editora Abril, bem como o fato de ser a maior revista do País, atrairia a atenção e a preferência dos pesquisadores. 
Mas, o fato do conteúdo de CartaCapital adentrar a plataforma digital em 2013 e esta ser disponível somente para 
assinantes pode ser outro fator para que a publicação da Editora Confiança ser ainda preterida nos meios acadêmicos. 
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caricaturista Angelo Agostini na Revista Ilustrada; o ditador populista Getúlio 

Vargas alvo preferencial de caricaturistas como J. Carlos da revista Careta; a 

descoberta dos índios xavantes no Brasil veio com as fotos e os textos da 

dupla Jean Manzon e David Nasser na emblemática O Cruzeiro; a ascensão e 

queda de Fernando Collor de Mello se deu primeiro nas páginas de Veja ; o 

uso da Polícia Federal para fins eleitoreiros foi pauta de várias reportagens de 

CartaCapital. Ou seja, parodiando um famoso slogan da icônica revista da 

família Bloch: “aconteceu, virou manchete”. 

 Essas publicações de grande circulação nacional constituem–se em 

importantes veículos de divulgação e formação de opinião, na medida em que 

conseguem retratar o Brasil em diferentes aspectos, mas a revista não é um 

veículo com essência noticiosa.  

“Numa pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Online News 
Association, no final de 2001, os internautas deixaram a novidade - 
ou a “quentura” - da notícia em quinto lugar, atrás de exatidão, 
completude, honestidade e fontes confiáveis, numa lista composta de 
onze características relacionadas à credibilidade da informação. Nas 
revistas, no entanto, sempre se soube disso. Até por causa de 
periodicidade – que varia entre semana, quinzenal e mensal – elas 
cobrem funções culturais mais complexas que a simples transmissão 
da notícia. Entretêm, trazem análise, reflexão, concentração e 
experiência de leitura”. (SCALZO, 2003. p.13) 

 Contudo, de acordo com dados divulgados em março de 2013, pelo 

Instituto Verificador de Circulação (IVC), a circulação média das revistas 

brasileiras caiu 4,6% em 2012.  

 O resultado mostra um ritmo de queda que vem se desenhando há 

algum tempo.  Os dados do IVC mostram que todas as categorias do título – os 

semanais, os quinzenais e os mensais – apresentaram queda em sua 

circulação.Segundo o instituto, as publicações quinzenais foram as que mais 

recuaram: 9,7% de queda na circulação. As revistas mensais tiveram sua 

circulação reduzida em 6,1% enquanto as semanais recuaram 3,6%. A venda 

avulsa também teve uma forte queda, diminuindo 8,9% em 2012 enquanto as 

assinaturas também caíram, recuando 1%.  

 Na classificação por preços, a queda em circulação também aparece 

em todas as faixas. A maior perda aconteceu nos títulos semanais, com valor 
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até R$ 5 (caíram 6,8%). Já entre os títulos semanais com valor superior a R$ 5, 

a queda foi um pouco menor: 1,9%. Entre as revistas mensais, aquelas cujo 

preço de capa varia entre R$ 5 e R$ 10 tiveram uma queda de 8,4% em sua 

circulação. As publicações mensais que custam mais de R$ 10 e as que 

custam menos de R$ 5 também tiveram queda de 6,7% e 0,7% em sua 

circulação, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Ranking das Revistas Informativas Semanais do Brasil 

30 

  Em entrevista ao jornal Valor Econômico 31 (10 Set de 2013), o 

presidente da Aner – Associação Nacional das Editoras de Revistas -, Frederic 

Kachar, afirmou que o principal desafio do setor é diversificar a oferta de 

conteúdos para atender às novas expectativas dos leitores, que aumentaram o 

consumo de conteúdo com dispositivos móveis. “Não temos problema de 

audiência no Brasil, a questão é aumentar a receita publicitária”, garante o 

executivo. 

 De acordo com a Associação Nacional dos Editores de Revistas 

(Aner), no primeiro semestre, a receita do setor totalizou R$ 790 milhões, o que 

representou uma queda de 8,7% em relação ao mesmo intervalo do ano 

passado. 

                                                           
30 Concepção e produção gráfica desta autora. 
 
31 http://www.valor.com.br/empresas/3265040/receita-das-editoras-de-revistas-cai-87-no-1 

http://www.valor.com.br/empresas/3265040/receita-das-editoras-de-revistas-cai-87-no-1
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 A crise no mercado de revistas não está circunscrita ao Brasil. Nos 

Estados Unidos, a circulação de revistas caiu 4,5% no primeiro semestre, mas 

as edições digitais cresceram, passando de 1,7% do total de circulação em 

2011 para 2,4% em 2013. No Reino Unido, O segmento de revistas respondeu 

o ano passado por 7% da receita publicitária, enquanto a internet respondeu 

por 32% do bolo publicitário e a TV, por 29% do total.  

  Ainda na reportagem do Valor Econômico, Marius Cloete, diretor de 

pesquisas da Professional Publishers Association (entidade que representa 

editoras no Reino Unido) apontou como saída desta crise a convergência das 

publicações impressas para as plataformas digitais, o que permitiria às editoras 

um incremento de receita a partir do desenvolvimento de conteúdos para 

disponibilizados em seus sites, como aplicativos para tablets e smartphones. 

 

2.3  CartaCapital e a linha editorial  

 ‘Mais que uma revista, uma marca’32. 

 O slogan acima está no chamado “mídia kit” 33da publicação, 

destinado a seduzir os anunciantes para as páginas da revista que se 

apresenta como “alternativa ao pensamento único da imprensa brasileira”.34 

Ainda de acordo com o material desenvolvido pelo departamento de marketing 

da Editora Confiança, as matérias da CartaCapital estão centradas em três 

princípios básicos: 1) fidelidade à verdade factual; 2) exercício ao espírito 

crítico; 3) fiscalização do poder onde quer que ele se manifeste. Percebe-se 

que a tríade está em total consonância com a filosofia do mentor intelectual e 

fundador da publicação, Mino Carta: 

                                                           
 

33 http://www.cartacapital.com.br/anuncie/media-kit/copy2_of_MidiaKit_CartaCapital2013.pdf 

34 Disponível em  http://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital. Acesso em 23/03/2012. 

http://www.cartacapital.com.br/anuncie/media-kit/copy2_of_MidiaKit_CartaCapital2013.pdf
http://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital


A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO PROFESSOR BRASILEIRO NAS PÁGINAS BRANCAS E AMARELAS DE 
VEJA E CARTACAPITAL 

55 

 

“Qualidade é indispensável quando o objetivo é respeitar a audiência, 
na exposição da verdade factual, na fiscalização isenta do poder e na 
melhor lida com o vernáculo, diariamente aviltado, por quem não 
sabe entender que o jornalismo é uma forma importante e 
desafiadora de literatura. E no exercício do espírito crítico como 
motivador de vida inteligente [...]”. (CARTA, 2013, p.04) 

  Esta publicação surgiu com periodicidade mensal, depois quinzenal 

(1996) e desde agosto de 2001 se tornou semanal. Em 2001 e 2003, Carta 

Capital ganhou o Prêmio Brasil de Mídia do Ano, pela Associação Brasileira de 

Comunicação Empresarial (ABERJE).  

 Publicada pela Editora Confiança, possui tiragem semanal média de 

29 mil exemplares35 e mantém uma parceria com a The Economist, uma das 

mais influentes publicações do mundo e originou outras publicações como 

Carta na Escola, endereçada a professores do Ensino Médio, 
e Carta Fundamental, dedicada a professores do Ensino Fundamental.  

 Além de uma enxuta redação comandada pelo jornalista Mino Carta, 

a revista reúne um time de colunistas, entre eles Alberto Villas, Delfim Netto, 

Ciro Gomes, Luiz Gonzaga Belluzzo, Wálter Maierovitch, Thomaz Wood, 

Marcos Coimbra, Drauzio Varela, Riad Younes e Rogério Tuma. A revista está 

dividida em cinco seções: Editorial Mino Carta; Seu Pais; Economia;Nosso 

Mundo;QI e Plural. 

Sinopse das Seções de CartaCapital:

Figura 5 - Editorial MINO CARTA - A opinião 

da revista assinada pelo mentor e fundador36 

                                                           
35 Dados do IVC (Instituto Verificado de Circulação) de 2012. 

 
36 Concepção e produção gráfica desta autora. 
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Figura 6 - SEU PAÍS - Cobertura dos assuntos políticos e da sociedade brasileira 

 

 

Figura 7 - NOSSO MUNDO - Cobertura dos assuntos de política e geral no cenário internacional. 
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  O mídia kit 37da Carta Capital revela dados de uma pesquisa 

ampla, realizada pela Ipsos Marplan em 2012 que, entre outras informações, 

aponta: 

Tabela 2 - Perfil dos leitores da CartaCapital38 

 

 O texto de apresentação de CartaCapital aponta para o perfil de um 

leitor exigente e muito bem informado:  

“O público leitor é altamente qualificado e gosta de conhecer a 
verdade dos fatos e busca por pontos de vistas e opiniões 
diferenciados do mercado. Cidadão crítico que troca informações em 
seu ambiente de trabalho, inspirando-se na liberdade de expressão, 
transparência e independência da revista. São leitores de alto nível 
intelectual39”.( 2013,p.13) 

  O mídia kit ressalta a preferência das classes A e B pela revista, por 

meio de uma pesquisa da Ipsos Marplan de 2012: 

                                                           
37 http://www.cartacapital.com.br/anuncie/media-kit/copy2_of_MidiaKit_CartaCapital2013.pdf 

38 Concepção e produção gráfica desta autora. 
 
39 Disponível em http://www.cartacapital.com.br/anuncie/media-kit/copy2_of_MidiaKit_CartaCapital2013.pdf. Acesso 
em 23/03/2012. 

http://www.cartacapital.com.br/anuncie/media-kit/copy2_of_MidiaKit_CartaCapital2013.pdf
http://www.cartacapital.com.br/anuncie/media-kit/copy2_of_MidiaKit_CartaCapital2013.pdf
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Figura 8- Concentração de leitores nas classes A e B40 

 Em pesquisa realizada em 2012 encomendada pela publicação, 

percebe-se que o público de CartaCapital está majoritariamente nos gabinetes 

e repartições públicas do País, tem alto grau de instrução, concentra-se nas 

áreas de administração e economia e se interessa mais por economia e 

política. A temática Educação figura em última posição no material de 

divulgação da revista: 

Tabela 3- Perfil dos leitores de CartaCapital   41   

 

 
                                                           
40 Concepção e produção gráfica desta autora. 
41 Concepção e produção gráfica desta autora. 
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2.3.1 O Mino da Carta 

 Demetrio Giuliano Gianni Carta42, mais conhecido como Mino Carta, 

nasceu na cidade italiana de Gênova, em 6 de setembro de 1933, filho do 

jornalista e professor de História da Arte Gianino Carta e da escritora Clara 

Carta. É doutor honoris causa pela Faculdade Cásper Líbero (SP), título que 

lhe foi entregue em maio de 1998. Chegou a São Paulo com os pais em 1946. 

 Aos 15 anos, em 1949, cobriu os preparativos para a Copa do 

Mundo de Futebol Brasil 1950 para os jornais italianos Il Messaggero de Roma 

e Il Secolo XIX de Gênova. Foi levado pelo jornalista Paulo Duarte (1899-1984) 

para colaborar na revista Anhembi (SP), que abria espaço para intelectuais 

brasileiros e estrangeiros e suas pesquisas acadêmicas. Em 1951, ingressou 

na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas não concluiu o 

curso. Foi tradutor na agência de notícias Ansa e, depois, já em 1956, passou 

uma temporada na Itália, atuando como redator dos jornais La Gazeta del 

Popolo, de Turim, e Il Messaggero de Roma. 

  Desde que fundou Carta Capital, mas principalmente desde que o 

ex-presidente Lula tomou posse, ele e Veja travam ácida e verborrágica 

batalha. Em um dos vários embates, desta vez via blog hospedado no site da 

revista da Editora Abril, o ex-colunista 43 de Veja, Reinaldo Azevedo, procura 

desqualificar biografia do jornalista italiano: 

“[...] Quanto a ter trabalhado na Europa… Santo Deus! Este senhor 
me obriga a uma arqueologia pela qual não tenho gosto particular: a 
dos fulanos. Mino, pintor frustrado (essa coisa de pintores frustrados 
pode ser um perigo para a humanidade!!!), nunca passou de um mero 
foca do jornal italiano Il Messaggero. Cresceu à sombra do pai, este, 
sim, profissional respeitado (honra a quem merece) e teve a sorte de 
ser acolhido pela “elite nativa” que tanto despreza — desprezo, diga-
se, que se estende ao Brasil. Não é raro que se refira ao país como 
“um esgoto”, fazendo a mímica de quem enfia o dedo na goela para 
vomitar. E ele sabe que é verdade. E os que trabalharam com ele 
sabem que é verdade44”.(AZEVEDO,2012) 

                                                           
42  Fonte: http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=10851. Acesso em 02/02/2013 
 
43 Reinaldo Azevedo foi colunista de Veja até 2009, mas mantém um blog na edição online da revista. 

44 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/mino-carta/ - Acesso em 05/03/2013 

http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=10851
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/mino-carta/
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 Carta dirigiu as equipes de criação de publicações que integram a 

história da imprensa brasileira, como Quatro Rodas (1960), Jornal da Tarde 

(1966), Veja (1968), CartaCapital (1994) e Carta Capital nas Escolas (2005). 

Foi diretor de redação das revistas Senhor (1982), IstoÉ/Senhor (1988) e IstoÉ 

(1989). Criou a edição de Esportes do jornal O Estado de S.Paulo (1964).  

Colunista do jornal Folha de S.Paulo em dois períodos: entre 1976 e 1977 e 

entre 1981 e 1982. Fez parte do time de blogueiros do portal iG – com o Blog 

do Mino, direto da Olivetti –, de agosto de 2006 a março de 2008, quando o 

encerrou, em solidariedade a Paulo Henrique de Amorim, que teve o contrato 

com o portal rompido abruptamente. Voltou com o blog em outubro, alocado 

no site da revista CartaCapital, mas acabou por descontinuá-lo. 

  A passagem e, principalmente a saída de Veja, é um marco na 

história deste jornalista. Uma semana depois da morte de Roberto Civita, em 

2012, entre as memórias publicadas na edição do semanário que homenageou 

o membro da família que comanda a Editora Abril, estava a dramática saída de 

Mino Carta, no final dos anos 1970. No relato de Roberto Civita a figura 

principal não é nenhum dos dois, mas Victor Civita, fundador da Abril, que 

estava em seus últimos dias no comando executivo da empresa. 

 Poucos anos depois, ainda lúcido e fisicamente inteiro, ele iria dividir 

a Abril em duas partes para impedir que, depois de sua morte, os irmãos 

Roberto e Richard se envolvessem numa briga capaz de destruir o negócio. Do 

ponto de vista empresarial, a atitude de Victor Civita virou um case nas 

corporações familiares brasileiras. A preservação do comando da empresa, 

que poderia ser engolido por Carta, teria motivado a demissão dele. A versão 

que corre há anos na imprensa brasileira, conta que a ditadura militar liberou 

um grande empréstimo para Abril em troca da demissão de Mino Carta. Em 

entrevista aos estudantes da PUC-Campinas, em 2012, o jornalista italiano 

confirma a história: 



A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO PROFESSOR BRASILEIRO NAS PÁGINAS BRANCAS E AMARELAS DE 
VEJA E CARTACAPITAL 

61 

 

“Minha cabeça foi vendida por 50 milhões de dólares. Eu tentei duas 
vezes dar um murro na cara do Roberto Civita, e ele fugiu! Escreve 
isso, ele fugiu” 45 

 Os constantes embates verbais entre os dois lados são apontados 

pelo jornalista Paulo Nogueira como prova cabal da indelével marca que Veja 

deixou nos envolvidos nesta trama: 

“Tão diferentes entre si, os dois tiveram em comum a paixão pela 
Veja, o projeto da vida dos dois. Cada um do seu jeito, jamais 
conseguiram [SIC] se livrar da obsessão pela revista em cuja 
fundação e primeiros anos estiveram juntos, como num triângulo 
amoroso”46 (NOGUEIRA,2013). 

 Mino Carta também esteve na telinha. Na TV Record, foi 

apresentador de um programa de entrevistas (Jogo de Carta), entre setembro 

de 1984 e abril de 1987, mas foi obrigado a sair da emissora devido às 

pressões impostas pelo então ministro das Comunicações do Governo Sarney, 

Antonio Carlos Magalhães (1927-2007), após uma entrevista com Leonel 

Brizola (1922-2004). Na TV Bandeirantes, conduziu o programa Cartão 

Vermelho, em 1981. É autor dos livros O Castelo de Âmbar (Record, 2000), A 

Sombra do Silêncio (Francis, 2003), Histórias da Mooca, Com as Bênçãos de 

San Gennaro (Berlendis & Vertecch, 1982), com fotos de Hélio Campos 

Mello, O Restaurante Fasano e a Cozinha de Luciano Boseggia, em parceria 

com Rogério Fasano (DBA, 1996) e O Brasil (Record, 2013). 

 Carta ganhou dois Prêmios Esso de Jornalismo, o primeiro em 

1964, na categoria Regional, com Vitor Antônio Gouveia, Paulo Patarra  e José 

Roberto Pena, pela matéria São Paulo, publicada em Quatro Rodas; o segundo 

em 1968, na categoria Equipe, pela matéria Casamento de Pelé, publicada na 

primeira edição do Jornal da Tarde. Venceu o Prêmio Personalidade da 

Comunicação de 2003. Recebeu, em setembro de 2006, em Parma (Itália), 

o prêmio Borgo Val di Toro, instituído para homenagear e prestigiar italianos 

que fazem sucesso fora do país nos campos da literatura, pesquisa histórica e 

jornalismo. No mês seguinte, recebeu o prêmio de Jornalista Brasileiro de 

                                                           
45 Entrevista publicada em 29/06/2012 -http://www.viomundo.com.br/denuncias/mino-carta-diz-que-sua-cabeca-foi-
vendida-por-u-50-milhoes.html. Acesso em 09/10/2013. 

46 http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-versao-de-roberto-civita-para-a-saida-de-mino.Acesso em 09/10/2013. 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/mino-carta-diz-que-sua-cabeca-foi-vendida-por-u-50-milhoes.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/mino-carta-diz-que-sua-cabeca-foi-vendida-por-u-50-milhoes.html
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-versao-de-roberto-civita-para-a-saida-de-mino.Acesso
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Maior Destaque no Ano, da Associação dos Correspondentes da Imprensa 

Estrangeira no Brasil (ACIE). Entrou para a Galeria dos Mestres do Jornalismo 

do Prêmio Comunique-se em setembro de 2007. 

  Mino Carta dedica-se também à pintura, desde 1954, quando o 

crítico de arte Sérgio Milliet (1898-1966) selecionou dois de seus quadros para 

uma exposição de paisagens brasileiras no Parque do Ibirapuera (SP). 

Realizou, entre outras, mostras individuais em Milão (maio de 1957) – onde 

conheceu o futurista Carlo Carrá –, no Museu de Arte de São Paulo (1975, 

1983 e 1994), em Londres (1993) e na Antuérpia (1995). 

 Ao anunciar a saída de CartaCapital após oito anos na sucursal de 

Brasília, o repórter especial Leandro Fortes revelou como a imagem e 

personalidade de Mino Carta  perpassam a linha editorial da revista: 

“[...] A experiência na Carta traz o traço marcante da convivência com 
o idealizador e a alma da revista, Mino Carta, de longe o mais 
importante e referencial jornalista ainda em atividade no Brasil. Eu, 
que já havia trabalhado para as famílias Mesquita, Sirotsky, Marinho 
e Nascimento Brito, não sabia o que era ter como patrão um jornalista 
de verdade. Fosse apenas isso, ter a oportunidade de trabalhar e 
conviver com um profissional da qualidade – e com a sabedoria – de 
Mino, a experiência na CartaCapital já teria sido um presente. Mas foi 
mais do que isso.[...] Desde a minha trincheira, na capital federal, 
parti para percorrer o País a fim de ouvir quem nunca tinha sido 
ouvido e dar voz a quem nunca pode falar.Fui, com muito orgulho, o 
repórter dos invisíveis.47”(FORTES, 2013) 

  Ex-correspondente da revista em Brasília, Leandro Fortes deixou 

Carta Capital, no início de novembro de 2013 para se engajar na criação de 

uma equipe de comunicação para trabalhar na campanha de reeleição da 

presidenta Dilma Rousseff.  Ironicamente, ao longo da carreira, Mino Carta 

ganhou a fama de ser “o senhor da oposição na imprensa brasileira”. Orgulha-

se de não ter “o rabo preso” com ninguém. 

“[...] o jornalista deve ter uma busca canina pela verdade factual, um 
espírito crítico, e o dever de fiscalizar o poder”. 48(CARTA, 2012). 

                                                           
47 Trechos da carta de despedida do repórter especial de CartaCapital,Leandro Fortes, publicada em 01/11/2013 
http://mariafro.com/2013/11/01/leandro-fortes-se-despede-da-carta-capital-fui-com-muito-orgulho-o-reporter-dos-
invisiveis/  Acesso em 08/11/2013. 

48 Entrevista publicada em 29/06/2012 -http://www.viomundo.com.br/denuncias/mino-carta-diz-que-sua-cabeca-foi-
vendida-por-u-50-milhoes.html. Acesso em 16/04/2013. 

http://mariafro.com/2013/11/01/leandro-fortes-se-despede-da-carta-capital-fui-com-muito-orgulho-o-reporter-dos-invisiveis/
http://mariafro.com/2013/11/01/leandro-fortes-se-despede-da-carta-capital-fui-com-muito-orgulho-o-reporter-dos-invisiveis/
http://www.viomundo.com.br/denuncias/mino-carta-diz-que-sua-cabeca-foi-vendida-por-u-50-milhoes.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/mino-carta-diz-que-sua-cabeca-foi-vendida-por-u-50-milhoes.html
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 No entanto, a adesão aos governos Lula e Dilma Rousseff servem 

de munição aos críticos de CartaCapital e de seu fundador e ideólogo: 

“Mino sugere que meu emprego não se deve a meu talento. Ainda 
que assim fosse — há controvérsias, hehe —, não pago as minhas 
contas com o dinheiro roubado dos desdentados”. (AZEVEDO, blog 
do, 2012) 

 

2.4 A “indispensável” história de Veja e sua linha editorial  

 Criada em 1968 pelos jornalistas Victor Civita e Mino Carta, Veja é a 

maior revista semanal brasileira com tiragem superior a um milhão de cópias. É 

uma revista de distribuição semanal  publicada pela Editora Abril as quartas-

feiras e trata de temas variados de abrangência nacional e global, como 

questões políticas, econômicas, e culturais. 

 Com média superior a um milhão de exemplares por semana, a 

revista semanal do Grupo Abril é 50,4% maior em circulação do que as duas 

principais concorrentes juntas (Época e IstoÉ ). Vale ressaltar tratar-se de uma 

peculiaridade do mercado brasileiro, visto que “em outros países, revistas 

semanais de informação vendem bem, mas nenhuma é a mais vendida - esse 

posto geralmente fica com as revistas de tevê”. (SCALZO, 2003, p. 31). 
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Figura 9- Circulação Média das Revistas Informativas Semanais em 201249 

  

 No entanto, a circulação média das revistas semanais caiu nos 

últimos anos, de acordo com o Instituto Verificador de Circulação (IVC).  Veja 

estacionou num patamar aquém de 1.100.000 exemplares. Na verdade, entre 

2010 e 2012 a circulação média por edição da revista caiu 1,35%. No mundo, 

em sua categoria, Veja é superada apenas pelas semanais americanas Time e 

Newsweek. Pode ser considerada, portanto, a terceira maior revista semanal 

do planeta, visto que a U.S. News & World Report, que ocupava o terceiro 

lugar, atualmente é mensal.  As duas primeiras colocadas, inclusive, inspiraram 

o surgimento de Veja, inaugurando no Brasil o gênero das newsweeklies 

(revistas semanais de informação). 

“{...} Lançada em 1968, talvez com a mais cara campanha de 
propaganda jamais feita para uma revista no Brasil, Veja esgotou 
setecentos mil exemplares na primeira edição. E foi caindo, caindo, 
até chegar abaixo de cem mil. A expectativa gerada por uma marca 
que falava em ver (apesar do ‘Leia’ pequenino embaixo de Veja), fez 
com que a revista ilustrada aguardada por quem comprou o primeiro 
número fosse um enorme desapontamento”. (CORRÊA, 2008, p. 
218). 

                                                           
49 Concepção e produção gráfica desta autora. 
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 Segundo Scalzo (2003) as vendas só começaram a melhorar em 

1971, quando a revista passou a ser vendida por assinatura. Atualmente, mais 

de 80%50 das vendas da revista são feitas para assinantes. Apesar de não ser 

o foco da revista, assuntos como tecnologia, ciência, ecologia e religião são 

abordados em algumas edições. A revista é dividida em oito seções 

(Panorama, Brasil, Artes e Espetáculos, etc).  

 A seguir, uma sinopse das editorias que concentram a maioria das 

reportagens, notas e entrevistas sobre Educação: 

   

Figura 10 - Panorama51 

 

                                                           
50 http://publicidade.abril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais. Acesso em 20/10/2013 

51 Concepção e produção gráfica desta autora. 
 

Datas, personagens em destaque, entrevistas 
rápidas, números, notícias, frases que marcaram a 
semana e muito mais fazem da seção Panorama o 
jeito mais fácil e gostoso de ficar por dentro de tudo 
que está acontecendo no mundo. 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais
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Figura 11 - Brasil 

                                                     

 

 

Figura 12 - Geral 

  

 De acordo com informações da Editora Abril,52 os leitores de VEJA 

buscam conteúdo de qualidade, são formadores de opinião e grandes 

consumidores nos mais diversos segmentos, estão concentrados nas regiões 

Sul e Sudeste e são mulheres em sua grande maioria: 

                                                           
52 Disponível em  http://publicidade.abril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais.Acesso em 20/10/2013. 

 

Cobertura dos fatos políticos de maior relevância 
e análise das suas implicações na vida do país e 
dos leitores 

 
 
Moda, comportamento, estilo, decoração, 
consumo, esportes, tecnologia, ciência, 
educação, medicina, saúde, história, 
arqueologia, espaço e muito mais. 
Informação precisa para leitores interessados 
em diversas áreas. 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais.Acesso
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Tabela 4 - Perfil dos leitores da Veja53 

 

 Em entrevista á Revista Imprensa, o diretor de redação de Veja, 

Eurípedes Alcântara, revelou a importância do leitor para a publicação, uma 

espécie de contrato velado entre as parte:  

 “O grande fenômeno é a fidelização. Para isso, é preciso um 
‘covenant’, um acordo não falado, entre nós e nossos leitores, o que 
nos mantém sempre num patamar alto. Não trair o seu leitor é mais 
importante do que as questões mais técnicas. Se você perde o laço 
de confiança com o seu leitor, começa a definhar”. (ALCÂNTARA, 
200954) 

 Eurípedes Alcântara, diretor de redação de Veja, garante que o 

contrato velado estabelecido entre a publicação e o leitor pautaria ainda o 

conteúdo da revista; “Fazemos a seleção de acordo com o que achamos de 

maior valor para nossos leitores” 55. 

 Compreendida como fonte histórica e investigada a partir dos 

pressupostos teóricos já relatados anteriormente, as revistas Veja e 

CartaCapital foram percebidas como suporte material de textos jornalísticos, 

meio de expressão e ação de representações sociais da opinião pública, de 

                                                           
53 Concepção e produção gráfica desta autora. 

54 Revista Imprensa, edição de janeiro/fevereiro de 2009.  

55 Entrevista ao jornal Congresso em Foco Disponível. http://congressoemfoco.ig.com.br/Noticia.Acesso em 
15/04/2013. 

http://congressoemfoco.ig.com.br/Noticia.Acesso
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especialistas e de forças políticas inerentes aos argumentos, dados e 

informações mobilizados pelos autores dos textos.  

  Cabe ressaltar que, embora se compreenda que a linha editorial se 

caracterize por associações, opções, orientações e ausências, a apropriação 

da representação social não se reduz a um único setor, bem como as opiniões 

nela manifestas não se reduzem às páginas e leitores, já que articulistas, 

apontados como especialistas em educação, como Claudio de Moura Castro e 

Gustavo Ioschpe, circulam em outros grupos sociais - o universitário, o político, 

o econômico e o terceiro setor-, além de atuarem ou serem fontes constantes 

de outros veículos de comunicação. 

 Ioschpe, por exemplo, é membro do Conselho de Administração 

Grupo RBS, afiliada da  TV Globo para o Sul do país, sendo que em maio de 

2011, foi o especialista em educação convidado para acompanhar a "Blitz da 

Educação" do JN no Ar 56, série de cinco programas do Jornal Nacional que 

visitou 10 escolas em cinco municípios diferentes. 

 A revista Veja, ferrenha opositora ao chamado lulismo ou petismo, é 

acusada muita vezes de se alinhar com alguns setores tidos como 

conservadores da direita política brasileira, o que a faz alvo de críticas de 

muitos jornalistas, artistas e intelectuais,que se contrapõe ao neoliberalismo 

estampado nas páginas brancas e amarelas da publicação. Em março de 2007, 

na edição 1999, a revista escancara o antipetismo e o viés ideológico que iria 

pautá-la desde início do segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva: 

                                                           
56 Em agosto de 2010, o jornal inicia seu projeto das eleições, com o JN no Ar, que através de um avião visitou 
cidades dos 26 estados e o Distrito Federal. No ano seguinte, o projeto se tornou fixo e temático, como o que teve a 
educação como pauta central. 
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“A partir desta edição, VEJA passará a grafar a palavra estado, com 
letra minúscula. Se povo, sociedade, indivíduo, pessoa, liberdade, 
instituições, democracia, justiça são escritas com minúsculas, não há 
razão para escrever estado com maiúscula. Os dicionaristas 
aconselham o uso de capitular quando a palavra for usada na 
acepção de nação politicamente organizada, como prescreve o 
Aurélio. Seu rival Houaiss também assevera que estado nesse 
sentido se grafa com maiúscula. Vale a pena contrariá-los. [...] Com 
maiúscula, estado simboliza uma visão de mundo distorcida, de 
dependência do poder central, de fé cega e irracional na força 
superior de um ente capaz de conduzir os destinos de cada uma das 
pessoas. [...] Grafar estado é uma pequena contribuição de VEJA 
para a demolição da noção disfuncional de que se pode esperar tudo 
de um centralismo provedor”. (p. 09) 

  Ao redigir a resenha do livro “Veja: O indispensável Partido 

Neoliberal”, 57de autoria da historiadora Carla Luciana Silva, publicada no site 

do francês Le Monde Diplomatique o então diretor da TV Cultura e atual 

presidente de honra da ABTU - Associação Brasileira de Televisão 

Universitária -, Gabriel Priolli, faz um conciso preâmbulo sobre o perfil editorial 

de Veja: 

“Atacar a revista Veja ou revidar ataque desferido por ela é atividade 
rotineira, hoje em dia, nos meios de esquerda. Desde que a revista 
trocou o jornalismo interpretativo, sereno e plural que praticava em 
seus primórdios, pela defesa panfletária do ideário neoliberal na 
economia e conservador na política, ela vem colecionando inimigos, 
não apenas pelo que sustenta, mas pelo tom estridente e agressivo 
com que o faz58” (PRIOLLI, Gabriel, 2010) 

 Sem rodeios, o então editor de Veja e presidente do Grupo Abril, 

Roberto Civita, relatou a convicção dele no poder regulador do mercado, ao 

ressaltar que apesar de não ser um poder estruturado ou estabelecido 

institucionalmente, a imprensa, ao participar da construção de representações 

de um determinado objeto, interfere nas práticas sociais e nas maneiras de 

significá-las. 

                                                           
57 Veja: O Indispensável Partido Neoliberal - Carla Luciana Silva, Ed. Edunioeste  

58 Disponível em http://www.diplomatique.org.br/resenhas.php?edicao=35 – Junho/2010. Acesso em 12/05/2012. 

http://www.diplomatique.org.br/resenhas.php?edicao=35
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“A maneira pela qual os veículos de comunicação abordam, enfocam, 
apresentam e analisam os fatos evidentemente os altera ou afeta. 
Apesar de todas as insistências de que somos apenas “os olhos”, “o 
espelho” ou “os mensageiros” da sociedade, é inegável que o famoso 
efeito Heisenberg (que demonstrou que o mero ato de  observar um 
fenômeno altera sua natureza) é também, e muito, aplicável ao 
mundo das notícias. [...] A imprensa não é um poder estruturado, 
erigido institucionalmente. Formalmente, ninguém nos “elegeu” (da 
mesma maneira que ninguém elegeu a igreja, as universidade, os 
editores de livros, os supermercados onde nos abastecemos). O 
mercado livre, este sim, é opção. O mercado aberto e sem 
constrangimento gera a multiplicidade de estímulos e demandas que 
levam a concorrência intensa e constantemente renovada. Essa é a 
eleição permanente59”.(CIVITA,1998,p.86) 

 Em entrevista ao Observatório do Direito à Comunicação, em maio 

de 2010, Silva sustenta que Veja teve papel decisivo na construção do 

neoliberalismo no Brasil ao ajustar a linha editorial da publicação aos 

interesses do capital externo, da indústria do entretenimento e do capital 

oligopolizado.  

“A revista teve papel privilegiado na construção de consenso em 
torno das práticas neoliberais ao longo de toda a década. Essas 
práticas abrangem o campo político, mas não se restringem a ele. 
Dizem respeito às técnicas de gerenciamento do capital, e à 
construção de uma visão de mundo necessária a essas práticas, 
atingindo o lado mais explícito, produtivo, mas também o lado 
ideológico do processo60”, (SILVA, 2010) 

 Na tese de doutorado, defendida cinco anos antes da publicação do 

livro homônimo, a historiadora aponta que o contato dela com professores da 

rede pública de ensino a alertou que a imprensa tem se “constituído em efetivo 

educador dos próprios professores”, o que para Silva (2005) significa um 

desafio aos pesquisadores de várias áreas para desmistificar e entender o 

processo de construção e ampliação do poder dos meios de comunicação, que 

funcionam como “educadores”: 

                                                           
59 Seção Ponto de Vista (Edição n. 1.529, 14 jan. 1998, p. 86). 

60 Entrevista concedida à Lia Segre do Observatório do Direito à Comunicação – 07/05/2010 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=6573 

 

 

 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=6573
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“A grande imprensa tem imposto uma visão de que ela faz o 
“rascunho da história”, como se não estivesse com isso selecionando 
previamente o que deve constar em nossa memória, e como isso não 
fosse em si um ato político com consequências concretas. Esses atos 
devem ser compreendidos em todas as suas dimensões, desde a 
criação do veículo até a sua distribuição e leitura. É urgente mostrar 
que os veículos de imprensa, respondendo a grupos de interesses 
privados assumem o papel de educação continuada, com isso 
trazendo sua visão de mundo e ideologia travestidas de informação”. 
(SILVA, 2005, p.15) 

 A avaliação de Silva (2005), com a qual esta autora concorda, 

auxiliou o balizamento da análise sobre os protocolos de redação dos textos 

publicados nas duas revistas informativas objetos desta investigação, ao 

apreender como as informações são ordenadas para conduzir o leitor a uma 

determinada percepção sobre o professor e, consequentemente, sobre a 

qualidade na educação. 

  No Capítulo 4, a análise busca explicitar como os protocolos de 

escrita de jornalistas e colunistas são construídos para conduzir o leitor de Veja 

a uma leitura “correta” sobre o professor e o impacto da atuação dele sobre a 

educação no País. Por enquanto, diante do exposto é possível perceber como 

o jornalismo opinativo em Veja, implícito ou explícito em matérias, reportagens 

e artigos, desprezar vozes dissonantes do discurso impregnado de dados 

estatísticos, soluções ou interesses, onde não raro, professor e profissionais da 

área da educação são apontados como símbolos de atraso, ineficiência, 

fracasso e/ou como defensores de interesses corporativistas.  

 Observam-se de maneira ainda mais clara, as características da 

linha editorial conservadora e neoliberal de Veja , quando se analisa o perfil 

dos leitores e o crescente interesse, nas últimas décadas, da revista sobre a 

temática educação. 

 

2.4.1 O Grupo Abril e a Educação 

 A Editora Abril foi criada pelo ítalo-americano Victor Civita, que 

migrou para o Brasil trazendo os direitos de reprodução dos quadrinhos Disney, 

fenômeno de comercialização no mundo, que foi, durante anos, o carro chefe 

da nova editora. Ao longo dos anos 1960 e 1970, o Grupo Abril diversificou as 
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publicações, criando revistas, como Contigo, Cláudia, Quatro Rodas, Realidade 

e Veja. Nesse mesmo período a Abril iniciou sua atuação direta no campo 

educacional. O primeiro material didático da editora foi lançado em 1960 e era 

direcionado ao Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), projeto do 

Governo Brasileiro voltado à alfabetização de jovens e adultos.  

 Na última década, o Grupo Abril vem assumindo um significativo 

espaço no mercado educacional. O marco desse crescimento foi a aquisição 

das editoras Ática e Scipione, em 2004, que inaugurou a compra e a 

constituição de diversos empreendimentos no campo educacional. Em 2007, foi 

criado um braço do Grupo Abril que ficou conhecido como Abril Educação e, 

em 2009, foi lançado o sistema de ensino ‘Ser’. Nos anos posteriores, além da 

Ática, da Scipione e do Ser, passaram a integrar a Abril Educação os sistemas 

de ensino Anglo e Maxi, o curso e o colégio pH, do Rio de Janeiro, o Grupo 

Escolas Técnicas do Brasil (ETB), de São Paulo, o Siga, curso preparatório 

para concursos, e a Livemocha, comunidade de cursos de Inglês pela internet. 

Em decorrência de uma reorganização societária, a Abril Educação passou a 

atuar, a partir de 2010, separadamente da Abril S/A, não obstante a família 

Civita continuasse como sócia majoritária da empresa, que, em 2011, abriu 

capital na Bovespa. 

 Após comemorar os recursos levantados com a venda das ações 

disponibilizadas, o presidente da Abril Educação, Manoel Amorim, demarcou os 

interesses de investimento da empresa em entrevista ao Valor Econômico:61 

“Nosso foco é a base, ou seja, a formação anterior ao ensino superior. 

Acreditamos que é preciso ter uma boa formação na base para o aluno cursar 

uma universidade ou um curso profissionalizante”. 

 Em 2009, a empresa começou a atuar também na área de formação 

de professores, mediante a publicação de materiais específicos e de seus 

sistemas de ensino, no site do grupo. Essa nova atuação foi assim justificada: 

“O objetivo desse novo setor é contribuir representativamente para o 

enriquecimento das qualidades do professor brasileiro”. A afirmação 
                                                           
61 Entrevista concedida a Beth Koike. Publicado em Terça, 06 Setembro 2011. Disponível em 
http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/noticias-das-editoras/4579-abril-educacao-vai-investir-em-apostilas. 
Acesso em 02/07/2012. 

http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/noticias-das-editoras/4579-abril-educacao-vai-investir-em-apostilas
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harmoniza-se com justificativas anteriores apontadas para a criação do sistema 

“Ser” e da “Abril Educação”62: “[...] ser influente e atuante na melhoria da 

qualidade da educação oferecida no país”, “[...] certa de que é na sala de aula 

que se transforma um país”. 

 Outra vertente do Grupo Abril na educação é a Fundação Victor 

Civita (FVC). Criada em 1985 com o objetivo declarado de reverter parte dos 

lucros da holding para a sociedade, a FVC tem como carro-chefe a educação. 

As principais iniciativas são as revista Nova Escola e Gestão Escolar, o site de 

Nova Escola, o prêmio Victor Civita (Educador nota 10), a Semana da 

Educação e a Área de Estudos e Pesquisas Educacionais. A publicação da 

revista Nova Escola, que teve início em março de 1986, foi o principal produto 

da Fundação Victor Civita e tem como missão ser canal para viabilizar a 

melhoria da qualidade do ensino das escolas públicas brasileiras. A principal 

estratégia para atingir esse objetivo seria a valorização e formação continuada 

dos docentes da educação básica, principal papel da revista, que pretendia 

difundir práticas pedagógicas, dicas para trabalhar os conteúdos e informações 

didatizadas sobre políticas públicas. 

 O prêmio Victor Civita, criado em 1998, é outro importante 

empreendimento da FVC. Conhecido como “Educador nota 10”, o prêmio 

seleciona por ano dez professores e um gestor para serem homenageados por 

destacadas práticas pedagógicas ou gestoras, em cerimônia pública, na qual 

recebem, além do prêmio simbólico, uma significativa quantia em dinheiro.  

 Silva e Feitosa (2008) identificam o prêmio como a mais importante 

estratégia de imposição utilizada pelo Grupo Abril em relação ao público-alvo, o 

que denota a valorização da performance docente e do que denominam de 

pedagogia empresarial. Nessa perspectiva, o prêmio seria a dimensão 

simbólica da normatização de práticas pedagógicas difundidas pela publicação 

Nova Escola. Os autores concluem ainda que essa revista teve forte grau de 

engajamento às reformas educacionais colocadas em prática durante o 

                                                           
62  Disponível em: <http://www.abrileducacao.com.br/historico.htm>. Acesso em 02/07/2012. 
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governo Fernando Henrique Cardoso, atuando como importante veículo de 

legitimação das políticas e como propagadora de uma nova cultura docente. 

 A Fundação Victor Civita ampliou consideravelmente suas ações na 

última década. Em 2006, criou o projeto Encontro de Incentivo à Leitura, 

transformado, em 2010, em política pública na rede municipal de São Paulo, e, 

mais recentemente, a revista Nova Escola Gestão. Em 2009, foi estruturada a 

Área de Estudos e Pesquisas da Fundação, que, em parceria com instituições 

de pesquisa de referência, como a Fundação Carlos Chagas, definiu uma 

agenda de investigação a respeito de temas considerados desafiadores para a 

educação básica. Os resultados dos primeiros estudos foram compilados em 

dois livros publicados respectivamente em 2010 e 2011. 

 As publicações tratam de temáticas referentes a formação e carreira 

docente, gestão escolar, impacto das novas tecnologias na educação e 

avaliações externas. Na introdução destas obras, a FVC aponta que o objetivo 

primordial dessa nova área de atuação é “[...] oferecer informação atualizada 

para que os gestores educacionais, secretários municipais e estaduais de 

Educação e outros formuladores de políticas públicas possam planejar ações 

institucionais em busca de qualidade de ensino” (Fundação Victor Civita, 2010, 

p. 7). 

 Essas informações permitem perceber a extensão da atuação do 

Grupo Abril na educação, que se dá não só no campo midiático, mas também 

no político e no acadêmico. É também notável o crescimento da atuação do 

Grupo Abril no setor educacional nas últimas décadas, sobretudo na última 

década, seja no mercado da educação, no seu principal veículo de 

comunicação, a revista Veja, seja nas atividades da FVC, sempre se referindo 

à melhoria da qualidade da educação como elemento legitimador das ações 

empreendidas. 

 Vale ainda destacar que o Grupo Abril, por meio de Nova Escola e 

Veja, exerceu importante papel na difusão e construção de significados em 

torno das reformas educacionais em curso nas últimas décadas.   
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 De acordo com a tese de doutorado e livro da historiadora Carla 

Luciana Silva, a revista Veja atuaria objetivamente como partido político, 

cumprindo funções de agitação, mobilização e educação da elite e classes 

médias para a defesa da nova etapa da acumulação capitalista. Em entrevista 

concedida ao site Observatório do Direito à Comunicação, publicada em 07 de 

Maio de 2010, a pesquisadora destaca o papel de Veja ao privilegiar os 

interesses econômico-financeiros do Grupo Abril, como o da defesa da 

privatização do ensino: 

“O Grupo Abril não é um grupo “nacional”. Suas empresas têm 
participação direta de capital e administração estrangeira. Primeiro, é 
importante ter claro que o Grupo Abril não se restringe a suas 
publicações. A editora se divide em várias empresas, sendo que a 
Abril é majoritariamente propriedade do grupo Naspers, dono do 
Buscapé [site de comparação de preços] e de empresas espalhadas 
pelo mundo todo, da Rússia à Tailândia. Essa luta pela abertura de 
capital [no setor das comunicações] foi permanente ao longo dos 
anos 1990 e a Abril foi o primeiro grande conglomerado [de 
comunicação] brasileiro a abrir seu capital legalmente. É bom lembrar 
que o grupo tem investido bastante também na área da educação, e 
por isso a privatização do ensino continua sendo uma meta a atingir”. 
(SILVA, 2010)63 

  A preocupação com a educação é perceptível desde a primeira 

edição de Veja, como atesta Victor Civita no primeiro editorial da publicação, 

intitulado de Carta do Editor64: 

“O Brasil não pode mais ser o velho arquipélago separado pela 
distância: o espaço geográfico, a ignorância, os preconceitos e os 
regionalismos. Precisa de informação rápida e objetiva a fim de 
escolher rumos novos. Precisa saber o que está acontecendo nas 
fronteiras da ciência, da tecnologia e da arte no mundo inteiro. 
Precisa acompanhar o extraordinário desenvolvimento dos negócios, 
da educação, do esporte, da religião. Precisa, enfim, estar bem 
informado. E este é o objetivo de Veja”. (CIVITA, 1968, p.20/21) 

 Civita manifestou a preocupação com a educação não apenas na 

referência direta ao tema, mas no objetivo de que Veja participe da escolha de 

“novos rumos”, integrando um processo de formação da identidade nacional, 

que na época era traduzido no projeto nacionalista do regime militar.  Desde a 

                                                           
63 Entrevista concedida à Lia Segre do Observatório do Direito à Comunicação – 07/05/2010 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=6573. Acesso em 21/08/2012. 

64 Edição no 01, 11 set. 1968, p. 20-21. 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=6573
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sua criação nota-se que, além das abordagens diretas ao tema educação, Veja 

pretende cumprir uma “função pedagógica” nos diversos campos de cobertura, 

didatizando informações, ideias e conceitos. Ou seja, pautando a agenda 

política e econômica do País. O público leitor de Veja é formado 

majoritariamente pelas classes A e B e principalmente por mulheres.  

 Ao traduzir o perfil de seus leitores para possíveis anúncios 

publicitários, disponíveis no Veja mídia Kit, a revista apresenta-os como “[...] 

atuantes, preparados e bem posicionados no mercado de trabalho, 

representando o principal grupo de consumidores do Brasil”. A publicação 

também aponta que o índice de leitores com escolaridade superior / pós-

graduação é 250% maior que a média da população e, ao divulgar a 

porcentagem de leitores que pretendem fazer pós-graduação ou Master of 

Business Administration (MBA), o site afirma que “[...] os milhões de leitores de 

Veja sabem que a educação é fundamental para quem precisa estar bem 

preparado”, convidando, em seguida, o anunciante do setor a preparar-se “[...] 

para fazer parte do investimento de muitos deles”65. 

  A dissertação de mestrado de autoria de Ricardo Filho (2003) 

analisou as representações sobre educação na revista Veja, no período de 

1995 a 2001. Esse recorte partiu de um levantamento feito nas publicações 

desde o início da década de 1980, o que lhe permitiu observar o aumento 

relevante da cobertura sobre a educação a partir de 1995. O autor lembra que 

o período de ampliação da pauta sobre educação corresponde a um conjunto 

de reformas educacionais, especialmente no ensino básico, apontando como 

tais processos são abordados de forma a construir consenso em torno do 

slogan “Boa Escola”, que aparece recorrentemente nas matérias analisadas. 

Ricardo Filho (2003) afirma que há uma divulgação imperativa das propostas 

de reformas educacionais do MEC. Na reportagem “O simples funciona”66 

Paulo Renato de Souza, à época ministro da educação, é citado como 

promotor de “uma verdadeira revolução silenciosa”. Na reportagem “Isso é uma 

                                                           
65 Disponível em  http://publicidade.abril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais.Acesso em 20/10/2013. 

66 Edição n. 1.544, 29 abr. 1998. 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais.Acesso
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revolução” 67a caracterização de um processo de mudanças de rupturas 

repete-se. Ao apresentar um resumo dos feitos de Paulo Renato de Souza e 

comparar suas realizações com as de outros ministérios, Veja destaca sua 

atuação diferencial e afirma: “[...] no campo da educação, a obra desse 

governo (FHC) ‘já entrou para a história’”.  

 Para Ricardo Filho (2003), o slogan ‘Boa Escola’ é construído em 

oposição a um modelo anterior, recorrendo à representação do velho em 

oposição ao novo. A legitimação “dessas mudanças” em Veja é construída 

pelos denominados “pais da nova escola”, especialistas que, por sua trajetória 

e trânsito nos campos educacional, econômico e político, são chamados a 

prescrever a Boa Escola. São eles: Claudio de Moura Castro, João Batista de 

Araújo Oliveira e Sergio Costa Ribeiro, considerados o tripé de uma “revolução 

silenciosa”.  

  A saída de cena de alguns dos chamados “pais da nova escola” 

está relacionada à iminente superação da oferta e da retração do foco no fluxo 

escolar para o foco nas avaliações ou testes externos que ganharam grande 

notoriedade a partir da segunda metade da primeira década do século XXI e 

que serão alçados ao posto de principal instrumento de controle e regulação da 

qualidade da educação. A caracterização dos autores que escrevem 

atualmente sobre educação em Veja e dos especialistas que a publicação 

recorre para validar os argumentos serão objeto a seguir. 

 

2.4.2 Os 45 anos de Veja 

  Considerando-se o sistema de difusão, a partir do conceito 

elaborado por Moscovici, como produto de um diálogo social, podemos afirmar 

que a mídia, em especial as revistas informativas semanais, têm-se constituído 

veículos de representações sociais. No caso de Veja, pode-se observar o 

interesse em destacar e até criar um interesse comum, já a partir das 

campanhas publicitárias, em que já é possível identificar relação com o 

                                                           
67Edição n. 1.717, 12 set. 2001, p. 106 a 109. 
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conceito moscoviciano de propaganda ao expandir e consolidar conteúdos de 

outras abordagens ao seu próprio sistema (Sá, 1996). 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Os slogans publicitários de Veja acima funcionam como sinalizador 

de como, ao passo que foi crescendo em circulação e importância, esta 

publicação se apresenta e se coloca perante o leitor e a concorrência. Do 

simples e direto “Veja e leia” (1968) passando pelo controvertido “Quem lê Veja 

entende os dois lados” (2004) e o pretensioso “Veja, indispensável para o país 

que queremos ser”, culmina em 2011 com um slogan que pode ser entendido 

como uma ode ao neoliberalismo: “Veja, indispensável para o que você quer 

ser”68.  O então diretor superintendente da revista, Claudio Ferreira, comentou, 

na época do lançamento da campanha publicitária69, que o slogan reforça a 

mensagem de que o leitor pode decidir o que deseja “ser” e que a leitura 

de VEJA o prepara para atingir os objetivos, ao personalizar o diálogo na 

comunicação: 

                                                           
68 Grifo da autora 

69 06/08/2011 

 

VEJA, indispensável para o que você quer ser. (2011) 

VEJA, indispensável para o país que queremos ser. (2009) 

Quem lê Veja entende os dois lados. (2004) 

Indispensável. (1998) 

Os olhos do Brasil. 

A revista mais lida e comentada do Brasil. 

Veja e leia. (1968) 
 

http://www.comunicavale.com.br/aplicativo-24-horas-veja-com-conquista-premio-oi-tela-viva-movel/
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 “Esta nova campanha revela o DNA de VEJA, pois mostra a 
preocupação da revista com a informação e também a formação de 
seus leitores. Além de deixar clara a relevância do que VEJA informa 
para que o leitor chegue ‘aonde ele quer chegar’ ”70 

 A proposta é reforçada por Marcello Serpa, sócio e diretor geral da 

agência criadora da campanha, AlmapBBDO.  “Essa campanha procura 

mostrar como a informação é fundamental para que o leitor de VEJA consiga 

se tornar o que sonha ser71”, afirmou, em 2011, o publicitário. 

 Os slogans recentes da publicação estão em consonância com a 

Teoria Social de Thompson sobre a importância que os meios de comunicação 

exercem por meio de formas de interação singulares nos processos reflexivos 

que participam da formação do self.  Mais do que formar opinião, Veja quer 

participar da formação do ser. 

 Em 2013, Veja completou 45 anos de história. Em setembro, o 

primeiro anúncio da campanha que celebrou o aniversário da revista, criado 

pela AlmapBBDO, começou a estampar as edições da publicação. 

 

Figura 13- Peça publicitária de autoria da agência Almap/BBDO 

 A ação é composta por cinco anúncios e peças para os meios 

digitais que destacam a publicação como incansável na investigação dos fatos 

e na busca da “verdade”. Em cada anúncio há duas pilhas de palavras 

antagônicas e o número de vezes em que cada uma foi citada ao longo dos 45 

anos da revista. No primeiro, por exemplo, está corrupção – citada 5.114 vezes 

                                                           
70 http://www.comunicavale.com.br/revista-veja-indispensavel-para-o-que-voce-quer-ser/ 

71 Grifo da autora 

http://www.comunicavale.com.br/centro-universitario-una-divulga-cursos-de-pos-graduacao-com-acao-interativa-na-web/
http://www.comunicavale.com.br/aplicativo-24-horas-veja-com-conquista-premio-oi-tela-viva-movel/
http://www.comunicavale.com.br/estao-abertas-inscricoes-para-o-premio-jovens-inspiradores/
http://www.comunicavale.com.br/barrashopping-lanca-campanha-de-dia-das-maes-criada-pela-mood-rio/
http://www.comunicavale.com.br/revista-veja-indispensavel-para-o-que-voce-quer-ser/
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– e condenação, como 1.359 citações. O segundo anúncio aborda a guerra – 

citada 21.023 vezes – e a paz, com 9.312 registros. Depois, temas como 

“natalidade e mortalidade” e o “câncer e a cura”. A assinatura da campanha é: 

“VEJA. Há 45 anos revelando os fatos para ajudar a mudar esta realidade”. 

 Este ‘DNA’ de Veja, como classificou Ferreira, torna-se ainda mais 

reconhecível quando nos deparamos com o perfil de leitor: 62% encontram-se 

na faixa etária de 20 a 49 anos, 57% do total são formados por mulheres e 43% 

masculino72. Tal perfil denota um leitor preocupado com um canal de 

informação que aborde assuntos relativos à sua formação instrucional e 

profissional e/ou com a de seus filhos, sem desconsiderar a própria circulação 

de informações que geram uma apropriação discursiva e, consequentemente, a 

repercussão nos grupos sociais em que convivem. Esses aspectos 

colaboraram para fazer da educação um dos temas preferenciais dentro da 

publicação, cumprindo o duplo papel ambicionado pela revista: informar e 

formar os leitores.  

 De acordo com Scalzo (2003), as páginas das revistas informativas 

retratam aquilo que a sociedade quer ler: ”não se pode nunca esquecer: quem 

define o que é uma revista, antes de tudo, é o seu leitor”. O comentário de um 

leitor de Vitória (ES) sobre o artigo assinado pelo controvertido articulista e 

economista Gustavo Ioschpe, na edição nº 2251 de 11/01/2012, ratifica esta 

afinidade entre revista e público-alvo: 

“Mais uma vez pudemos ler em Veja um excelente artigo de Gustavo 
Ioschpe sobre educação (“O que podemos copiar da educação 
chinesa”, 4 de janeiro). O texto expõe dois aspectos do bem-sucedido 
sistema educacional chinês: a valorização do professor e da 
meritocracia.No Brasil, valoriza-se o construtivismo,corrente que 
pressupõe que o aluno possa aprender sozinho. Além disso, também 
é raro premiar os alunos que se destacam pelo 
desempenho.Resumindo: aqui temos pavor de quem ensina e horror 
de quem aprende”(p. 31) 

 Percebe-se no comentário que leitor e articulista estão em sintonia, 

pois ambos menosprezam ou revelam pouca familiaridade com as Teorias da 

Educação, bem como ignoram o fato do sistema educacional chinês se dar sob 

                                                           
72 http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais 

http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais


A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO PROFESSOR BRASILEIRO NAS PÁGINAS BRANCAS E AMARELAS DE 
VEJA E CARTACAPITAL 

81 

 

a égide de uma ditadura. Aliás, Ioschpe despreza as questões conjunturais em 

que se dão as decisões político-econômicas ao criticar, por exemplo, o Brasil e 

exaltar a padronização curricular chinesa: 

“Um elemento também importante é o material didático. Inicialmente. 
ele era o mesmo para todo o país, mas atualmente cada província 
escolhe ou desenvolve o seu. Em Xangai, onde toda sala de aula tem 
um data show, as autoridades locais usam a internet para abastecer 
os professores de materiais para os arquivos de PowerPoint e dicas 
de como ensiná-los, aula a aula. O professor decide como quer 
montar o material e pode compartilhar sua apresentação com outros 
colegas pela rede. Claro, isso só é possível porque as províncias 
chinesas têm um currículo padronizado. que especifica o que deve 
ser ensinado a cada aula, com objetivos claros de habilidades e 
conhecimentos que o aluno deve dominar a cada semestre. Na maior 
parte do mundo é assim; o Brasil é um dos poucos lugares em que 
prevalece a ideia de que é democrático que cada professor e escola 
decidam o que ensinar e como, atendo-se apenas a parâmetros 
curriculares genéricos” (p.80).73 

 Em resenha assinada pela jornalista Monica Weinberg, publicada em 

14 de novembro de 2012, sobre o lançamento do livro do articulista intitulado 

“O que o Brasil quer Ser quando Crescer?” (como ele gosta de títulos 

interrogativos), percebe-se a total simbiose entre a linha editorial de Veja e o 

colunista, classificado pela repórter como “um dos mais polêmicos pensadores 

da educação no país” ao desvendar os problemas do sistema educacional 

brasileiro e até apontar culpados:  

 “Não se pode culpar a pobreza estatística, portanto, pela falta de 
objetividade que ainda domina as discussões sobre as grandes 
questões da sala de aula. O problema é outro: boa parcela dos 
educadores prefere manter-se aferrada a bandeiras ideológicas do 
passado a encarar os fatos mesmo quando eles contrariam suas 
velhas condições. O economista e articulista da revista Veja Gustavo 
Ioschpe bate nessa tecla em seu novo livro, O que o Brasil Quer Ser 
Quando Crescer? (Editora Paralela: 250 páginas; 29,90 reais). O que 
o distingue da maioria dos que enveredam por essa área é 
justamente a disposição de encarar os temas mais espinhosos sem 
se deixar cegar pelas certezas absolutas”. (p.154)74 

 Vale ressaltar que o artigo intitulado “O que podemos copiar da 

educação chinesa?” conta com três páginas. O grau de importância e de 

                                                           
73 Edição 2250 – 04/01/2012 – “O que podemos copiar da educação chinesa?” - páginas 78,79 e 80 
74 Edição 2295 – 14/11/2012 – O que o Brasil Quer Ser Quando Crescer?” – página 154 
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afinidade entre Ioschpe e Veja, podem ser valorados. De acordo com o mídia 

kit da publicação, referente a 2013, um anúncio na revista (que também migra 

para a plataforma digital, o tablet) tem como menor preço R$ 10 

mil.Normalmente as revistas, inclusive Veja, destinam meia ou, no máximo uma 

página quando o assunto é polêmico, aos articulistas - como o ex-ministro da 

Fazenda Mailson da Nóbrega ou a escritora Lya Luft.  
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3. Metodologia 

  3.1 Aspectos teórico-metodológicos 

  

 Em consonância com o princípio de Moscovici ao não circunscrever 

a TRS a uma única conceituação, o que modificaria a característica do estudo 

de representações de uma sociedade que constrói e reconstrói significados 

continuamente, observa-se que o estudo das representações sociais abarca 

várias abordagens teórico-metodológicas, tais como: 

Quadro 3 - Pluralidade das abordagens metodológicas das RS75 

 

PROCESSUAL 

Estuda basicamente as representações como processos, em 
que se examina o papel regulador das representações sobre 
as interações sociais. 

 

SOCIOLÓGICA 

Investiga e analisa o papel do grupo na análise e formação 
das RS. 

 

ESTRUTURAL  

Pesquisa as variações e oscilações das RS, relacionadas às 
histórias de vida, circunstâncias, etc. Entende as mudanças 
apenas se o núcleo é alterado. 

 

DIALÓGICA  

Esta abordagem estuda os processos de comunicação das 
representações sociais. Interessa-se em como é comunicada 
e propagada, explorando o conceito de dialogicidade. 

Quadro 4 - Pluralidade das abordagens metodológicas das RS                                                                                                                                                        
Fonte: VILLAS BÔAS, 2012.76  

  De acordo com Alves-Mazzotti (1994), a variedade de abordagens 

não se deve apenas à diversidade de linhas de pesquisa, mas também ao fato 

da TRS não ser objeto de uma “metodologia canônica”. No entanto, a estudiosa 

alerta que o pesquisador deve ter clareza se a abordagem escolhida 

responderá as questões que norteiam a investigação. 

 Evidencia-se, então, o caráter dinâmico e moderno das 

Representações Sociais, em contraponto à concepção das representações 
                                                           
75 Concepção e produção gráfica desta autora. 
 
76 Quadro apresentado em aula do dia 15/03/2012 na Pós-Graduação em Educação da UMESP 

CAPÍTULO 3 
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coletivas de Durkheim. Autores como Marková (2006) e Jovchelovitch (2008) 

apontam a dialogicidade constante entre o social e o individual, que distingue 

sobremaneira a Teoria das Representações Sociais formulada por Moscovici 

de outras teorias científicas, pois a TRS também estabelece um diálogo com 

outras áreas do conhecimento, o que produz resultados positivos para os 

estudos na área da Educação, por exemplo, como bem salienta Sousa: 

 “Essa teoria está na interface da sociologia e psicologia, responde 
pelo sujeito e seu contexto, evidenciando que existe uma 
indissociabilidade entre eles. Seu interesse para a área da educação, 
como salienta Gilly (2000) consiste no fato de que orienta a atenção 
para o papel de conjuntos organizados de significações sociais do 
processo educativo (...)”. (2002, p.321) 

 Não obstante existir um intercâmbio entre as quatro linhas de 

pesquisa em representações sociais, esta pesquisa busca apropriar-se da 

abordagem dialógica, uma vez que a mídia possui um papel fundamental na 

sociedade contemporânea, pois ao difundir conhecimentos atua na produção e 

veiculação das representações sociais. Para Marková (2006) as 

representações sociais se constituem em uma função cognitiva do indivíduo 

que vive em sociedade, que constrói e reconstrói a realidade. A psicóloga, que 

desenvolveu um trabalho baseado na epistemologia dialógica, afirma que 

aquilo em que acreditamos ser de foro íntimo e exclusivo, muitas vezes é 

produto de uma consciência coletiva, pois “não existiria o eu sem os outros, e 

nenhuma autoconsciência sem outra consciência: uma determina a outra” 

(p.14). 

 Por meio da linguagem e da interatividade, os sujeitos expressam 

ideias, valores, sentimentos e podem estabelecer ações individuais ou 

coletivas. Pode-se afirmar que o conceito de representação social é 

perpassado pela comunicação.  

“A observação das representações sociais é, de fato, facilitada em 
muitas ocasiões. Elas circulam nos discursos, são carregadas pelas 
palavras, veiculadas nas mensagens e imagens mediáticas, 
cristalizadas nas condutas e agenciamentos materiais ou espaciais.”. 
(JODELET, 1989.p.31) 

 Moscovici salienta o “poder criador” das atividades representativas 

que, segundo ele, emergem de um manancial de saberes e experiências que 
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pode se amoldar de acordo com as circunstâncias e necessidades para 

“integrá-los ou fazê-los se romper ali”. (p.57). Tendo como propósito analisar as 

representações sociais do professor brasileiro em duas das mais importantes 

revistas informativas do País, Carta Capital e Veja entendida em suas formas 

mais amplas e não somente circunscrita às questões escolares, foram 

selecionados e analisados 291 produtos jornalísticos advindos de 73 edições, 

publicadas de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. Conforme mencionado, esta 

investigação está fundamentada na TRS, lançando mão ainda como recurso 

teórico-metodológico o conceito de representações midiáticas desenvolvido por 

Sary Calonge (2001) e de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2002 & FRANCO, 

2008), por meio da categorização e comparação dos resultados.

 Tradicionalmente, os estudos de comunicação de massa utilizam-se 

do método da análise de conteúdo para   

 “[...] detectar tendências e modelos na análise de critérios de 
noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos. Serve também 
para descrever e classificar produtos, gêneros, e formatos 
jornalísticos, para avaliar características da produção de indivíduos, 
grupos e organizações, para identificar elementos típicos, exemplos 
representativos e discrepâncias e para compreender o conteúdo 
jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas”. 
(HERSCOVITZ, 2007, p. 123). 

 De acordo com Calonge (2006) quando a proposta é investigar um 

objeto social veiculado pelos meios de comunicação, quando se quer saber 

como é transmitido um conteúdo em particular na mídia, há duas variáveis que 

devem ser levadas em consideração: a fonte de informação (quem fala?) e o 

conteúdo tratado (do que se fala?). Para a autora, ambas devem ser estudadas 

de forma interligada, pois a metodologia para estudar a RM de um objeto social 

consiste em aprofundar e relacionar o comportamento da fonte informação e do 

conteúdo abordado: 
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“Situando este procedimento metodológico dentro da difusão como 
sistema de comunicação e do contrato de leitura, podemos partir da 
seguinte constatação de fontes de informação são solicitadas pelos 
comunicadores sociais porque estão implicadas nos temas tratados 
que podem ser de grande diversidade, sem censura, em um dado 
momento; cada um dos temas tem a propriedade de atingir em maior 
ou menor medida um individuo ou um grupo. Em outras palavras, as 
informações que nos chegam ou que buscamos não têm o mesmo 
peso ( adjudicamos a algumas uma importância considerável, entre 
outras que nos deixam quase indiferentes) e este peso está vinculado 
com o grau de “implicação pessoal” (Rouquette,1994), que 
percebemos na fonte de informação. Podemos definir uma variável de 
implicação pessoal com o objetivo de explicar diversos fenômenos 
próprios de conhecimento social”. (CALONGE, 2006, P. 95) 

 CartaCapital e Veja foram selecionadas como fonte documental por 

sua representatividade no gênero das revistas semanais e pela dimensão de 

sua circulação e cobertura, que justificam a importância de compreender as 

representações sociais que nelas circulam sobre o professor brasileiro ( objeto 

social) e, de forma mais abrangente, sinalizam o conceito sobre Educação 

veiculado por essas publicações. 

3.2 Critérios de elegibilidade 

 CartaCapital e Veja são veículos com valores ideológicos distintos, 

portanto, possuem linhas editoriais diferentes entre si - conforme explicitado no 

decorrer deste trabalho. Diante das histórias dos dois veículos, de suas linhas 

editoriais antagônicas e até por causa destas divergências ideológicas, as duas 

publicações foram selecionadas como objetos desta investigação. Afinal, 

ambos os semanários encontram-se em momentos peculiares de suas 

trajetórias: Veja completou em 2013 quarenta e cinco anos de fundação, 

enquanto CartaCapital comemora 20 anos em 2014. 
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  Apesar de Carta Capital não ser concorrente direta, em 
número de tiragem, da maior revista semanal do País (Veja) a 
inclusão do produto jornalístico editado pela Editora Confiança 
pressupõe a existência de um contraponto na análise, em face do 
posicionamento político e da rivalidade explícita entre as duas 
revistas. CartaCapital é um exemplo de exercício do chamado 
ativismo jornalístico, uma modalidade de jornalismo que, 
intencionalmente e de forma transparente, adota um determinado 
ponto de vista, geralmente com algum objetivo social ou político. “[...] 
Assim, meia dúzia de famílias que monopolizava (e ainda 
monopoliza) o negócio da comunicação no País se uniu, como em 
1964, para derrubar um presidente eleito pelo voto popular por meio 
do mesmíssimo discurso udenista de combate à corrupção agregado, 
a partir de uma adaptação tosca e deliberadamente manipulada, a 
conceitos difusos de liberdade de imprensa e liberdade de expressão 
– uma armadilha retórica que perdura até hoje, cujo o objetivo 
continua sendo o mesmo, o de não discutir seriamente nem uma 
coisa nem outra. [...] Nesses oito anos de CartaCapital, moldei meu 
espírito de repórter no combate permanente às injustiças sociais, ao 
moralismo seletivo e ao mau jornalismo vendido à sociedade como 
suprassumo do pensamento liberal, mas que é somente subproduto 
risível de certa escola de reportagem a serviço do que há de pior e 
mais reacionário no pensamento das autodenominadas elites 
nacionais”77 (FORTES,2013) 

 A adesão ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da 

atual chefe do Executivo, Dilma Rousseff, bem como ao ideário do Partido dos 

Trabalhadores, assumidos em editorial78 pela publicação da Editora Confiança, 

sempre é apontada por críticos como subserviência da revista ao partido que 

chefia o Poder Executivo desde 2003. 

 A revista Veja, ferrenha opositora ao chamado lulismo ou petismo, 

se posiciona muitas vezes alinhada com alguns setores conservadores da 

direita política brasileira, o que a faz alvo de críticas de muitos jornalistas, 

artistas e intelectuais, mais alinhados com correntes de pensamento de cunho 

socialista. 

 Diante e até por causa de tais divergências ideológicas, as 

publicações foram selecionadas e trabalho foi desenvolvido por meio de 

uma  pesquisa  documental,  constituindo-se em um estudo exploratório,  com 

abordagem qualitativa. Foram levantados  291 produtos 

                                                           
77 Trechos da carta de despedida do repórter especial de CartaCapital, Leandro Fortes, publicada em 01/11/2013 . 
Acesso em 24/11/2013. 

78 Em editorial, Mino Carta deixa claro seu apoio a Lula e a continuidade de seu governo em Dilma -
http://www.cartacapital.com.br/politica/por-que-apoiamos-dilma - Por que apoiamos Dilma?, ed. 603, jul. 2010.Acesso 
em 01/09/2012 

http://mariafro.com/2013/11/01/leandro-fortes-se-despede-da-carta-capital-fui-com-muito-orgulho-o-reporter-dos-invisiveis/
http://www.cartacapital.com.br/politica/por-que-apoiamos-dilma


A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO PROFESSOR BRASILEIRO NAS PÁGINAS BRANCAS E AMARELAS DE 
VEJA E CARTACAPITAL 

88 

 

jornalísticos  publicados,  durante 13 meses, nestas duas grandes revistas de 

circulação nacional (Carta Capital  e Veja) sobre a temática ‘professor’. 

O  único critério para seleção dos textos foi que versassem sobre o professor 

brasileiro (ensino Básico, Fundamental, Superior ou de Pós-Graduação), sendo 

incluídas reportagens, entrevistas ou artigos opinativos. 

   Embora esta pesquisa esteja centrada na área da educação, faz-se 

necessário considerar o contexto jornalístico quando se desenvolve um 

trabalho que envolva a imprensa tais como: gênero e formatos jornalísticos, 

elementos textuais e gráficos. 

3.3 Gêneros Jornalísticos 

 Inicialmente, os gêneros jornalísticos presentes na imprensa eram 

divididos em três: Informativo, Opinativo e Interpretativo. Em 1966, pesquisa 

elaborada por José Marques de Melo, contemplava a imprensa diária e 

enfocava o gênero informativo com predominância nos jornais regionais; o 

interpretativo com a liderança no Jornal do Brasil, emergente no Jornal do 

Comércio, do Recife, e residual no Correio da Paraíba; e opinativo noutros 

diários e veículos regionais. Marques de Melo (2010) sinaliza que o jornalismo 

brasileiro ainda tem no europeu exemplo-mor desde o século XIX, 

principalmente na adoção e no culto de gêneros jornalísticos – informativo e 

opinativo. 

“o jornalismo opinativo coexistiu com o jornalismo informativo, 
competitivamente, durante todo o século XX. Na passagem para o 
século XXI, aparecem outros gêneros: interpretativo, diversional e 
utilitário, disputando espaço com os gêneros precedentes”. (p.25) 

 Como a informação é a alma do jornalismo, é inconteste afirmar que 

o primeiro gênero identificado e classificado é o informativo. De acordo com 

Marques de Melo, trata-se de um “gênero referencial” cabendo ao gênero a 

função exclusiva de descrever os fatos. Na esteira de conceitos como 

descrição, relato e reportar os fatos vieram outros - e polêmicos- como 

objetividade e neutralidade. O pragmatismo tão caro à imprensa norte-

americana, na teoria, não encontra muito eco no Brasil. O Manual de Redação 
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da Folha de S.Paulo (2008, p. 46) salienta que “não existe objetividade no 

jornalismo” porque as decisões do jornalista são “medidas subjetivas”. 

 Correspondente internacional por vários anos, inclusive nos Estados 

Unidos, e hoje professor de jornalismo da ESPM-SP, Carlos Eduardo Lins e 

Silva (1991) afirma que há diferenças históricas e de produção entre o 

jornalismo brasileiro e o estadunidense, sendo este último crédulo, na medida 

do possível, na defesa da objetividade e na eliminação de adjetivos das 

construções textuais. Para Lins e Silva, o jornalismo brasileiro segue em 

direção oposta: 

“[...] ostensivamente partidário na cobertura, com títulos de notícias 
editorializados, clara preferência por uma tendência policial ou 
ideológica, distorção intencional dos fatos para favorecer uma visão 
particular do mundo”. (1991, p.101) 

 De acordo com Marques de Melo (2003) o gênero informativo 

apresenta os seguintes formatos: entrevista, nota, notícia e reportagem: 

“A distinção entre a nota, a notícia e a reportagem está exatamente 
na progressão dos acontecimentos, sua captação pela instituição 
jornalística e acessibilidade de que goza o público. A nota 
corresponde ao relato de acontecimentos que estão em processo de 
configuração e por isso é mais frequente no rádio e na televisão. A 
notícia é um relato integral de um fato que já eclodiu no organismo 
social. A reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já 
repercutiu no organismo social e produziu alterações que já são 
percebidas pela instituição jornalística. Por sua vez, a entrevista é um 
relato que privilegia um ou mais protagonistas do acontecer, 
possibilitando-lhes um contato direto com a coletividade”.           (p.66)  
 

 Os Gêneros e Formatos, segundo classificação de José Marques de 

Melo e Francisco de Assis, são: 

 
Quadro 5 - Gêneros e Formatos Jornalísticos 

GÊNEROS FORMATO 
Jornalismo Informativo Nota, Notícia, Reportagem e Entrevista 
Jornalismo Interpretativo Dossiê, Perfil, Enquete e Cronologia 

Jornalismo Opinativo Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Crônica, Caricatura e Carta) 
 

Jornalismo Diversional  História de interesse humano; História colorida 
 
Jornalismo Utilitário           

Indicador, Cotação, Roteiro, Serviço 

Fonte: MARQUES DE MELO & ASSIS, 2010. Quadro 6 - Gêneros e Formatos Jornalísticos 
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Chaparro (1998) estabelece um diálogo com Marques de Melo, ao 

contrapor os conceitos de gênero e, principalmente de formatos, porque não vê 

divisão entre opinião e informação. Ele afirma ser uma “fraude teórica e 

moralista” a dissociação entre os gêneros Informativo e Opinativo. Marques de 

Melo assinala que cada processo jornalístico tem sua dimensão ideológica 

própria, independentemente do artifício narrativo utilizado. 

“o jornalismo enquanto linguagem de relato e análise da atualidade 
realiza-se por um conjunto de técnicas desenvolvidas na experiência 
do fazer”(p.79) 

Considerado por Chaparro (1998, p.103) como o estudioso dos 

gêneros jornalísticos que de "forma mais criativa lida com o paradigma anglo-

saxão", o espanhol Martinez Albertos seria o idealizador da chamada 'teoria 

normativa do gênero jornalístico’, um dos marcos da escola ou tradição 

espanhola. Tendo Albertos como referencial teórico, Chaparro propõe outro 

olhar sobre a temática: 
Quadro 7 - Estilo, Atitude, Gêneros e Modalidades Jornalísticas 

Estilo Atitude  Gêneros Modalidades  Modo de 
escrita 

Informativo 
(1º nível)  

Informação  
Relatar 

1. Notícia 
2. Reportagem 

Objetiva 

- reportagem de 
acontecimento 
- reportagem de ação 
- reportagem de citações 
- reportagem de 
segmento 

Narração 
Descrição 
(fatos) 

Informativo 
(2º nível)  

Interpretação 
Analisar  

2. Reportagem 
interpretativa 
3. Crônica  

 
 

Exposição  
(fatos e razões)  

Editorializante Opinião  
persuardir 

4. Artigo ou  
Comentário 

- editorial  
- coluna (artigo assinado)  
- crítica  
- tribuna livre (cartas) 

Argumentação  
(razões e ideias)  

Fonte: CHAPARRO, 1998, p.120. Quadro 8 - Estilo, Atitude, Gêneros e Modalidades Jornalísticas. 

 

 Os critérios de categorização e análise deste trabalho contemplam 

os conceitos proposto por Chaparro (1998), por mostrar-se em sintonia com a 

dinâmica do jornalismo brasileiro atual. 
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Elementos textuais e gráficos da notícia 

 De acordo com Jorge (2006) as notícias podem ser classificadas sob 

vários aspectos – por sua forma de apresentação, pelo conteúdo, pela 

estrutura – e de acordo com diferentes ângulos de observação, como, por 

exemplo, a notícia em cada um dos meios de comunicação. Entretanto, a 

classificação de notícia jornalística se distingue, segundo a autora, daquelas 

que são voltadas para objeto de consumo (redação publicitária, informes 

publicitários, entre outros), da unidade discursiva (na literatura, retórica, ou 

linguística); ou como forma de transmissão cultural (na sociologia). 

“No jornalismo, a notícia, além de aparecer como sinônimo de 
comunicação, informação, ainda é um gênero, por contraposição a 
outros (reportagem, artigo, coluna), e uma unidade básica de 
produção, que engloba um determinado modus faciendi, obedece a 
regras e oferece certo resultado: o relato publicado”. (JORGE, 2006, 
p.02) 

 No cotidiano de uma redação, os jornalistas estabelecem discussões 

– mentais ou verbais- para definir o que será ou não noticiado e onde será 

veiculado. Lage (1982) aponta alguns critérios de noticiabilidade que, segundo 

ele, determinam o que e como um meio de comunicação irá noticiar, são eles: 

a proximidade, a atualidade, a identificação, a intensidade, o ineditismo, a 

oportunidade.  No entanto, não há imutabilidade desses critérios porque há 

vários elementos que devem ser considerados sobre o que é notícia, um deles 

é a especificidade de cada veículo, como público-alvo, abrangência do veículo, 

projeto editorial, aspectos ideológicos e de interesse da empresa, aspectos 

subjetivos e pessoais, rotina e meios de produção. 

“Os jornalistas os acionam nas macro ou micro decisões do dia-a-dia: 
eles os detectam com sua experiência. Esses critérios, que 
determinam a qualidade de uma notícia, nota, reportagem ou 
entrevista publicados nos veículos e levam a índices de leitura 
variáveis, são os valores-notícia, também chamados fatores de 
interesse da notícia ou valores informativos” (JORGE,2006,p.5)  
 

 Ainda segundo Jorge (2006), o relato jornalístico economiza tempo e 

espaço tanto do leitor quanto do jornalista porque há uma hierarquização na 

seleção dos fatos (critérios de noticiabilidade) e, consequentemente na 
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produção e construção da notícia, com a aplicação de técnicas textuais usadas 

desde a 2ª Guerra Mundial, como a da chamada pirâmide invertida, em que o 

fato mais importante (o lead) está na abertura da matéria, seguido de 

informações complementares e fecha com dados de menor relevância, o 

chamado “pé”. Segundo a autora, esta familiaridade com tal estruturação 

textual, principalmente no ocidente, facilita o processo de emissão e recepção 

da notícia: 

“No modelo pirâmide invertida – sistema de representação das 
notícias adotado no mundo ocidental e que vem atendendo aos 
propósitos de padronização exigidos pela difusão massiva da 
informação –, um dos modos de ver a notícia é como uma narrativa 
hierarquizada, que começa pelo assunto mais importante e que 
impôs, ao longo do tempo, esse paradigma ao leitor, ao ouvinte e ao 
telespectador”. (JORGE, 2006, p.06) 

 Vale salientar que o lead de uma revista semanal não segue 

necessariamente a estruturação de pirâmide invertida, empregada 

normalmente em veículos do chamado hardnews, ou seja, que têm uma 

produção centrada no factual. Como não têm a pressão do dia-a-dia, as 

revistas semanais devem se aprofundar nos fatos e, por isso constroem o lead 

não-factual, que no jargão jornalístico é chamado de “nariz de cera”. 

      Para a construção do processo de análise desta dissertação, esta 

autora – mesmo sendo jornalista – fez a revisão bibliográfica da área e também 

construiu quadros em que sintetizou os elementos textuais e gráficos 

jornalísticos (vide quadro 06). Em um primeiro momento, quando se esperava 

um grande volume de material advindo das duas publicações objetos deste 

trabalho – Veja e CartaCapital-  estes quadros auxiliariam na estruturação de 

planilhas para inserir em algum software lexical.  Mesmo diante da pouca 

quantidade de material de acordo com o recorte temático, tais quadros 

ajudaram na seleção, visualização e compreensão dos elementos textuais e 

gráficos, que permitiram melhor contextualização dos produtos jornalísticos 

(artigos, reportagens, colunas, entrevistas, notas) porque nada está por acaso 

em uma página de revista ou jornal. É indissociável o discurso editorial do 

discurso gráfico dos produtos jornalísticos impressos, uma vez que a fotografia, 
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a disposição dos textos e figuras e infográficos são considerados uma 

linguagem não verbal, a qual irá determinar a mensagem, direta ou subliminar: 

“O discurso gráfico é um conjunto de elementos visuais de um jornal, 
revista, livro ou tudo que é impresso. Como discurso, ele possui a 
qualidade de ser significável (...). Então, há pelo menos duas leituras: 
uma gráfica e outra textual.” (PRADO, 1985, p.26) 

Quadro 9 - Elementos do texto jornalístico79 

 

Quadro 10 - Elementos do texto jornalístico 

 Outro fator determinante da revista é a característica de criar e 

manter uma identidade própria, acostumando o leitor ao seu formato. Ali (2009) 

conclui que os responsáveis por estas publicações criam o costume no p 

úblico de sempre procurar determinado assunto ou seção no mesmo lugar, 

sem deixar de inovar em conteúdo.  

“Os editores trabalham para fazer uma revista diferente a cada 
edição, mas sempre de acordo com uma estrutura coerente e 
harmoniosa, reconhecível pelo leitor”. (ALI, 2009, p. 18) 

                                                           
79 Concepção e produção gráfica desta autora. 
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 A revista se diferencia também dos outros formatos de jornalismo 

impresso devido à preocupação com o design, que tende a criar um impacto 

visual que será exercido no público, pois os diagramadores têm consciência de 

que o leitor não separa o texto do trabalho artístico feito para complementá-lo. 

Tudo é planejado para conseguir a melhor transmissão de conteúdo e 

informação: 

“Para conseguir transmitir e passar ideias do conteúdo é preciso 
manipular e equilibrar todos os componentes: mensagem, linguagem, 
imagens, tipografia, espaço, cor, sequência, contrastes, ordem e tudo 
o mais para orquestrá-los em um todo visualmente unificado e 
intelectualmente consistente” (ALI, 2009, p. 96) 

    

Figura 14 - Elementos Gráficos e Textuais80 

 

3.4 Percursos Metodológicos 

 O trabalho foi desenvolvido por meio de 

uma  pesquisa  documental,  constituindo-se em um estudo exploratório,  com 

                                                           
80 Concepção e produção gráfica desta autora. 
 



A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO PROFESSOR BRASILEIRO NAS PÁGINAS BRANCAS E AMARELAS DE 
VEJA E CARTACAPITAL 

95 

 

abordagem qualitativa. Foram levantados 291 produtos 

jornalísticos  publicados  durante 13 meses - de janeiro de 2012 a janeiro de 

2013-, em duas  grandes revistas de circulação nacional (Carta Capital  e Veja) 

sobre a temática ‘professor’. O  único critério para seleção inicial dos textos foi 

que versassem sobre o professor brasileiro (Ensino Básico, Fundamental, 

Superior ou de Pós-Graduação), sendo incluídas reportagens, entrevistas ou 

artigos opinativos. Nesse contexto, então, se inseriu o termo ‘Educação’ para 

não apenas evitar ‘ruídos’ na coleta e posterior análise dos dados, pois como 

se pode observar que o professor é por vezes alijado das discussões sobre as 

questões educacionais nas páginas das duas publicações.  A inclusão do termo 

permitiu ainda identificar o espaço dado à temática em Veja e CartaCapital 

(vide tabela 2). 

 Duas questões estimularam e nortearam esta investigação: como as 

revistas informativas Veja e CartaCapital representam o professor? Veículos de 

comunicação, com diferentes linhas editoriais81, constroem imagens 

divergentes ou semelhantes do professor brasileiro?  

  Sob esta perspectiva, esta dissertação visa refletir sobre o modo 

como duas das mais significativas revistas informativas semanais representam, 

difundem e propagam os conceitos acerca do professor brasileiro.  

 Vale ressaltar que diferentes autores abordam a análise de 

conteúdo, empregando conceitos e até terminologias próprias. No entanto, esta 

investigação usa a técnica de análise de dados desenvolvida por Bardin (2002), 

que entende a análise de conteúdo como: 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens”. (BARDIN, 
2002, pg.18). 

 No âmbito desta técnica optou-se pelas abordagens quantitativa, 

qualitativa e também inferencial, porque todas advêm do mesmo objeto de 

análise e centram-se na importância do peso comparativo de uma série de 
                                                           
81 Vide capítulo 2 - Contextualização 
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categorias e indicadores, mas também na de um conjunto de referentes 

simbólicos que, sob o ponto de vista valorativo, traduzem-se em indicadores 

considerados basilares em termos de representações sociais.  

 Bardin aponta três fases para a construção da análise de conteúdo 

utilizadas nesta investigação para identificar as representações sociais do 

professor brasileiro nos dois semanários: Pré-análise, Descrição Analítica e 

Interpretação inferencial. Estes conceitos de análise de conteúdo, somadas às 

questões norteadoras da pesquisa, foram sintetizados em seis etapas do 

percurso metodológico apresentadas no quadro abaixo e detalhados 

posteriormente: 

Quadro 11 - Síntese do Percurso Metodológico 

Etapas Metodológicas Objetivos Referenciais 
teórico-

Metodológicos 

1ª – Busca 
Foi feita a organização do material, 
escolha do material documental 
(revistas).   Inicialmente foram 
apontadas as variações de termos 
(professor (es),docente(s), 
educador (es) e mestre(s)) no 
recurso “busca no acervo” das 
revistas CartaCapital e Veja de 
cada uma das 104 edições, no 
período de janeiro de 2012 a 
janeiro de 2013 

“Leitura flutuante” dos textos. O 
contato inicial e preliminar com os 
produtos jornalísticos coletados por 
meio do recurso de “busca no 
acervo”. 
  
 

Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2002 & 
FRANCO, 2008) 

2ª- Fichamento 
O processo de construção das 
fichas é uma etapa fundamental 
para um trabalho de qualidade nas 
fases posteriores, pois é por meio 
deste instrumento que se construiu 
as bases de dados para a análise 
quantitativa e qualitativa da 
cobertura da mídia quanto ao 
professor. 

Foram observados a preocupação e 
o cuidado em se construir um 
instrumento de classificação dos 
produtos jornalísticos que pudesse 
retirar deles o máximo de 
informações possíveis, logicamente 
organizadas, e que fossem 
relacionadas ao eixo desta pesquisa 
– o professor. 

- Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2002 & 
FRANCO, 2008) 
 
- Gêneros e Formatos 
Jornalísticos                
(CHAPARRO, 1998) 
 

3ª- Escolha dos documentos 
Ainda na fase de pré-análise, faz-
se uma leitura mais dos textos 
encontrados a partir dos critérios 
de busca, e inseridos nas fichas. 
Esta triagem permitiu a seleção de 
XX de produtos jornalísticos. 
 

Demarcação dos produtos 
jornalísticos a serem analisados, a 
partir de uma segunda leitura dos 
textos. Observar quais textos se 
enquadra no recorte temático e quais 
podem ser descartados. 

Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2002 & 
FRANCO, 2008) 
 
- Gêneros e Formatos 
Jornalísticos                
(CHAPARRO, 1998) 
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Quadro 7 – Síntese do Percurso Metodológico82 (Continuação) 

Etapas Metodológicas Objetivos Referenciais  
Teórico -

Metodológicos 

4ª- Categorizar e classificar 
Após a triagem anterior, o material 
selecionado foi categorizado e 
classificado a partir dos 
pressupostos de Chaparro (1998) 
explicitados no quadro 5.  
 
 

O objetivo desta “descrição analítica” 
foi buscar o aprofundamento do 
corpus da pesquisa, ao buscar uma 
classificação que mostrasse o “fazer” 
jornalismo de cada publicação. Se o 
produto x pode ser classificado como 
Informativo nível 1 ou 2, por 
exemplo, ou Editorializante. 

Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2002 & 
FRANCO, 2008) 
 
- Gêneros e Formatos 
Jornalísticos                
(CHAPARRO, 1998) 
  
 

5ª- Exploração do Material 
Estabelece-se aqui a identificação 
das unidades de registro e de 
contexto do material coletado.  
 
 

Possibilitar a exploração de 
interpretações e inferências advindas 
da seleção e categorização e 
classificação dos textos, orientados 
pelas questões norteadoras e 
fundamentadas nos referenciais 
teóricos. 

Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2002 & 
FRANCO, 2008) 
 
- Gêneros e Formatos 
Jornalísticos                
(CHAPARRO, 1998) 
 
- Abordagem das RS 
(MOSCOVICI, 2012) 
 
- RM – Teoria e Método 
(CALONGE, 2006) 

6ª- Quadros de Análise 
Montagem de quadros de análise 
05(cinco) que orientem a pesquisa 
e permita a identificação das RS 
acerca do professor brasileiro nas 
revistas informativas. 
 

Condensar e destacar as 
informações. A construção dos 
quadros permite melhor visualização 
dos dados coletados, na medida em 
que estes são agrupados de acordo 
com os parâmetros de categorização 
definidos anteriormente, o que 
permite análises críticas e reflexivas, 

Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2002 & 
FRANCO, 2008) 
 
- Gêneros e Formatos 
Jornalísticos                
(CHAPARRO, 1998) 
 
- abordagem das RS 
(MOSCOVICI, 2012) 
 
- RM – Teoria e Método 
(CALONGE, 2006) 

 

3.5 Detalhamentos do Percurso Metodológico 

 A Busca 

 Para responder às questões norteadoras desta pesquisa, o primeiro 

passo foi definir o material a ser trabalhado, levantado por meio dos arquivos 

                                                           
82 Concepção e produção gráfica desta autora. 
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eletrônicos  da revista,  acessados  via  internet, bem como por meio de 

exemplares impressos. 

  O critério para seleção dos textos foi que versassem sobre 

professor e denominações variantes (professor (es),docente(s), educador (es) 

e mestre(s)), em todas as seções das duas revistas. 

“[...] torna-se indispensável considerar que a relação que vincula a 
emissão das mensagens (que pode ser uma palavra, um texto, um 
enunciado ou até mesmo um discurso) está necessariamente 
articulada às condições contextuais de seus produtores” (FRANCO, 
2008, p.19). 

  Inicialmente, a coleta dos dados na CartaCapital se dava 

exclusivamente por meio das edições impressas, visto que não disponibilizava 

o material na rede mundial de computadores.Os cinco primeiros meses de 

2012 de CartaCapital foram analisados manualmente, com a busca e retirada 

do material de bibliotecas, digitalização caseira das capas e páginas da 

publicação da Editora Confiança. No segundo semestre, a revista disponibilizou 

o acervo na internet, mas só para assinantes, o que levou esta autora a assinar 

a revista com o objetivo de aprimorar o processo de busca dos textos. Vale 

salienta, no entanto, que a tecnologia deste mecanismo ainda é bastante 

incipiente e, comparativamente ao usado pela Veja, requer paciência e 

determinação do buscador. 

 Como já citado, a dificuldade em acessar os produtos jornalísticos 

de CartaCapital podem ser um indicio do fato - a despeito de sua importância 

no cenário jornalístico brasileiro – de ser objeto de parcas e inexpressivas 

pesquisas acadêmica até o momento. Vale ressaltar que o conteúdo do site da 

publicação nem sempre reflete ou reproduz o conteúdo publicado na revista, 

com supressão ou inserção de textos, o que causaria distorções nesta 

pesquisa porque o formato, a linguagem e a integração multimídia de um site 

propicia a construção de outros discursos. Por isso, neste trabalho utilizou-se a 

versão digital ipsis litteris de Veja e CartaCapital. Tal ponderação faz-se 

necessária, diante das constantes e cada vez mais veloz mudanças sociais. 

Segundo Franco (2008), ao empreender uma investigação social deve-se levar 
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em conta que a vida cotidiana é fruto de um longo e complexo processo 

histórico e social: 

“[..] para compreender as situações que ocorrem cotidianamente, é 
indispensável considerar que essas situações ocorrem em 
determinado ambiente ( situações,espaços temporais específicos) e 
no bojo de certos campos de interação pessoal e institucional que,por 
sua vez, são mediados por modalidades técnicas de construção e 
transmissão de mensagens,cada vez mais complexas, nos dias 
atuais”(FRANCO,p.34) 

 Isto posto, a partir do recurso “busca no acervo” das 104 edições 
das duas revistas informativas semanais, no período de janeiro de 2012 a 

janeiro de 2013, iniciou-se uma “leitura flutuante” dos textos, que permitiu um 

contato inicial e preliminar com os produtos jornalísticos coletados. Esta 

primeira leitura dos produtos jornalísticos resultou em um primeiro corte de 

análise, com uma seleção de 73 edições das duas revistas, assim distribuídas: 

 

                       Tabela 5 - Edições selecionadas de Veja e CartaCapital 

N° edições 
selecionadas de 
VEJA 

N° edições 
selecionadas de 
CARTACAPITAL 

TOTAL 

 
42 

 

 
31 

 
73 

 

O Fichamento  

 O processo de construção das fichas foi etapa fundamental para a 

realização da análise nas fases posteriores. Nesta primeira aproximação com o 

material pré-selecionado, após a leitura flutuante, houve a preocupação e o 

cuidado em se construir um instrumento de classificação dos produtos 

jornalísticos que pudesse retirar deles o máximo de informações possíveis, 

logicamente organizadas, e que fossem relacionadas ao eixo desta pesquisa – 

o professor -, conforme apontado no modelo abaixo e explicitados nas fichas 

catalogadas : 


