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RESUMO 
A informação é poder do cidadão. É neste contexto que em reflexão, propõe discutir a 
importância da “Manipulação da mídia: Informação ou desinformação?” O tema referido 
reveste-se de importância, pois vai permitir um maior entendimento sobre as “grandes 
mídias”, televisiva, jornais impressos, revistas, internet. Há que se afirmar, de forma 
categórica, que os meios de comunicação de massa são um estrondoso veículo de 
mobilização social e exercem uma influência decisiva na imposição dos fatos, e na 
manipulação das pessoas. 
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ABSTRACT 
Information is citizen power. In this context by way of reflection, we proposed to discuss the 
importance of "Media Manipulation”: Information or Disinformation?" The issue that is of 
importance as it will allow a greater understanding of the "big media" television, newspapers, 
magazines, internet, It must be stated,, categorically, that the mass media are a resounding 
vehicle for social mobilization and exercise a decisive influence on the imposition of the facts, 
and the manipulation of people. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem por objetivo discutir a influência que a mídia, seja 

estes jornais, revistas, televisão, internet, exerce na opinião que os indivíduos tem 

sobre determinado assunto, visto que atualmente, essas mídias atingem uma grande 

parte da população brasileira. Entender o papel da mídia é muito importante na 

veiculação da informação. É uma ferramenta usada no meio político e econômico no 

dia a dia, que vai muito além de levar informação é capaz de ditar regras de 

comportamento, pois age diretamente na formação da opinião pública. 

O interesse em abordar à temática surgiu após constatar, através das noticias 

vinculadas pelas diferentes mídias, o quanto estas informam, em alguns momentos, 

e desinformam em outros, ou seja, manipulam através dos noticiários a opinião 

pública e o quanto a população não questiona os fatos por estas noticiados.  A 

temática ira abordar a manipulação, a informação, a desinformação, cujo estudo 



mais detido, a manipulação da expressão da imprensa. Ou por aqueles que a usam 

para massificar e sustentar seus próprios interesses. Entre a coletividade de uma 

informação errônea que atinge a todos, não só a uma única pessoa, mas todos os 

que tenham recebido este processo informativo. 

Por fonte compreendem-se todo e qualquer meio de comunicação. 

Manipulação, assim, é direcionar alguém a fazer algo sem que perceba. Assim 

posto, a manipulação na mídia é o ato de levar intencionalmente através dos meios 

de comunicação, alguém a fazer algo sem que este perceba. 

O Brasil tem relatos históricos, do quanto aqui, a mídia comanda, manipula a 

opinião do cidadão, sejam com noticias sobre índice de violência e desemprego, ou 

ainda sobre os dados eleitorais, no maior das vezes a decidir as eleições.  E, com 

outra notícia, estas mídias manipulam a população, que acabam por tornar-se 

massa de manobra dos grandes grupos que comandam essas mídias. Outrora, 

acredita se que as mídias podiam até não ser tão influentes na opinião dos 

cidadãos, tempo em que estas não eram tão difundidas entre a população. Porém, 

com os avanços tecnológicos, essas mídias, passaram a interessar à população, é 

donde, grande parte desta retira suas opiniões sobre os fatos que ocorrem no Brasil 

e no mundo.  

A mídia influencia as pessoas no modo de agir, de pensar e até no modo de 

se vestir. Ela cria as demandas, orienta os costumes e hábitos da sociedade. A 

mídia, assumindo seu papel de "lobo" da sociedade, a mídia capaz de gerenciar uma 

sociedade. 

Para tanto, utilizam através de algumas revisões literárias uma discussão 

acerca do assunto, tratando do processo de alienação, da ética jornalística e de 

alguns fatos ocorridos outrora e atualmente, uma discussão sobre a influência da 

mídia na opinião dos cidadãos. 

Com base nisso percebe se a grande influência que a mídia exerce sobre os 

cidadãos, fazendo com que os pensamentos, idéias, opiniões sejam modificadas 

para aquilo que é transmitido seja de fato o correto ou incorreto. 

 

DESENVOLVIMENTO 
A opinião pública, no entanto, cria alguma controvérsia porque a opinião 

sobre um tema não é a mesma para todos os indivíduos. Essa opinião variada 

educação ou da sua ética. Jamais existirão dois indivíduos com a mesma ética. 



Segundo (SEGRE, COHEN, p. 17): “Uma pessoa não nasce ética; sua estrutura 

ética vai ocorrendo juntamente com seu desenvolvimento. De outra forma, a 

humanização traz a ética no seu bojo”. A ética não é algo superposto à conduta 

humana, pois todas as  atividades humanas envolvem uma carga moral. Idéias 

sobre o bem e o mal, o certo e o errado. A mídia esta presente nas relações 

cotidianas, aonde sempre diante de problemas cujo: Deve sempre acreditar, a 

verdade existe ou ocasiões em que poderias acreditar?Será que é correta esta 

informação?Essas perguntas são colocadas diante de problemas práticos, que 

aparecem nas relações do dia a dia, efetivas entre indivíduos. São problemas cujas 

soluções não envolvem apenas a pessoa que os propõe, mas também a outra tem 

que haver sempre o questionamento, se questionar, ter seu próprio pensamento, 

não acreditar em tudo que ela as impõe. Sendo assim, deve promover uma maior 

consciência junto aos seus usuários, tornando-os cidadãos críticos capazes de 

diferenciar todo e qualquer tipo de noticia. 

No entanto, as mídias, sejam estas, jornais, revistas, emissoras de 

televisão,tendem a interesses dos grupos que as comandam, fazendo predominar a 

opinião do grupo econômico e político que controla a comunicação, e passando ao 

povo a versão que bem quer sobre determinada noticia. 

Os meios de comunicação como TVs, jornais, revistas, emissoras de rádio, 

cartazes, podem ser usados tanto para fornecer informações úteis e importantes 

para a população, como para alienar, isto é, nos separamos da essência pura e 

abrimos caminho para uma separação entre ideal e real para as pessoas. “Quando a 

alienação não fizer parte do processo de trabalho, a humanidade estará livre dela e 

poderá, então, se reconhecer como ente-espécie.”(ANGÉLICA, p. 34 , Revista 

Espaço Acadêmico nº 110, julho 2010). 

Na vida econômica que a alienação tem origem, as relações sociais se 

tornam cada vez mais determinadas por seu aspecto mercantil ou econômico-

financeiro, criando necessidades de consumo artificiais e desviando os interesses 

das pessoas para atividades passivas e não participativas.  A alienação se estende 

às decisões políticas sobre o destino da sociedade, das quais as grandes massas 

permanecem isentas, e mesmo ao âmbito das vontades individuais, orientadas pela 

publicidade e pelos meios de comunicação de massas. 



Quando Marx descreve a forma de trabalho e a forma de existência 
do trabalhador existente na sociedade capitalista: completa 
separação em relação aos meios de produção e ao produto do 
trabalho transformado em mercadoria, oscilação dos salários, do 
trabalho em torno do mínimo físico de subsistência, desconexão 
entre o trabalho-realizado como ‘trabalho forçado’ a serviço do 
capitalista. (MARCUSE, 1981, p. 14) 

Há análise e uma alienação que os espectadores de fontes de informação 

tem tido depois de vinculada a mídia, através dela que as noticias vem a serem 

transmitidas para que deste modo os cidadãos possam ser informados daquilo que 

esta acontecendo em tempo “real”. As informações a outrem que são passadas 

realmente elas aconteceram, tudo o que é passado fosse verdade?  As pessoas não 

param pra pensar se realmente o que colocado pela mídia é de fato uma realidade, 

não se perguntam o porquê das coisas acontecerem desse jeito é de fato uma 

imposição e não leva em conta o fato de serem influenciados. Questão Social e a 

influência da mídia a sempre uma alienação de individuo na sociedade em questões 

como miséria, educação, trabalho infantil, desemprego, violência e outros, ela 

contribui com a manutenção do sistema capitalista, ajudando na ocultação do 

verdadeiro significado da Questão Social. A mídia possui um poder de manipulação 

seguem conceitos que já são passados e pré estabelecidos, informações estas que 

sempre favorece o capital (Estado). 

Visto que nos dias de hoje a mídia já possui grande participação em 
nosso cotidiano, facilitando o acesso as mais variadas notícias e 
fatos, ela “ajuda a moldar o nosso imaginário, estabelecer 
prioridades, decidir e descartar opções.” (CHRISTOFOLETTI, p. 1, 
Revista Temática) 

 

Não há como refletir sobre a hipocrisia dos pontos positivos e negativos da 

mídia sem colocar, em linhas gerais, o entorno da sociedade sobre a qual essa 

mídia atua, que ela espelha, influencia e questiona ou deveria questionar. A mídia é 

um espelho que reflete a realidade, mas também pode ser um instrumento que gera 

a desinformação correta dos fatos. 

O que está lá, para o cidadão comum, é a personificação da pura verdade 

imutável, sem delongas nem carências de informações. O cidadão, ao não criticar as 

informações que estão sendo repassadas até ele, se são verídicas ou uma pura 

venda de idéias, está deixando-se manipular, exemplo disso pode-se ver na política, 



que ora são vinculados seu caráter como “vilões” ora como “heróis”, nesse exemplo, 

há Influencia da mídia nas campanhas eleitorais. 

Uma das características atuais da mídia é o vínculo na política. Diante disso é 

evidente sua influencia, não somente no que se refere a beneficiar certos 

candidatos, induzindo a população a elegê-los. Mas isto já ocorre historicamente, a 

imprensa, na verdade, atacou violentamente as propostas políticas, econômicas e 

sociais do candidato Vargas. Essa recusa em apoiar a volta de Vargas estava 

referenciada principalmente ao período do Estado Novo (1937a 1945), quando se 

criou uma imagem negativa do ditador entre intelectuais e jornalistas em anos em 

que a ditadura reinava no Brasil. 

Naquela época os veículos de comunicação foram censurados pelo governo 

afim de não divulgarem informações ou denúncias de mortes, corrupção e outros 

fatos, comuns na época. Em outro episódio que ocorreu nas eleições de 1989 

quando Fernando Collor de Melo disputava o cargo para presidência do Brasil contra 

Luís Inácio Lula da Silva, é clara a influência da Rede Globo, em favor á Collor que 

“utilizou com eficácia o vantajoso espaço nas mídias a ele cedido. Com a apuração 

final, tais diferenças de proposta e, principalmente, comportamento garantiram a 

vitória de Fernando Collor de Melo.” (SOUSA, 2013).   

Assim como o candidato Tiririca eleito em 2010 a deputado federal, há 

pessoas que justificam sua eleição como protesto da população contra todos os 

problemas que há no governo dopaís. A mídia passa informaçõesa partir de seus 

meios e análises, fazendo as alterações a que a convém, fica a critério então 

entende - lá, em relação á política, mas ainda, é dever procurar saber sobre os 

candidatos para a melhor tomada de decisão. 

Os movimentos estudantis atuais, claro de fato, carecem de uma envergadura 

mais política, que geraram movimentos de propaganda de Direita e Esquerda “O 

pluralismo é mais que um princípio do direito de informação: é um principio politico 

que se espraia pelo ordenamento jurídico, marcado especialmente os direitos 

coletivos”. (GRANDINETTI, CARVALHO, p. 159, ANO) 

O problema não é o pluralismo das manifestações, mas o pluralismo que 

reside de decisões que se pretendem políticas para o país.  Houve uma propaganda 

de direita que se aproveitou dessa conjuntura e ali, os estudantes que sempre 

estiveram nos protestos equivaleram na repercussão, e os que sempre recuavam 

agora aderiam às manifestações. Devido ao modo como algumas mídias noticiaram 



as manifestações, grande parte da população brasileira foi contra os protestos, pois 

a mídia só mostrava “as badernas” que ocorriam e não informavam de fato sobre o 

porquê das manifestações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta exposição ficou explícito que em vários momentos da história, 

não só no Brasil, mas no modo como os brasileiros vêem os diferentes fatos que 

ocorrem no mundo. A mídia sempre exerceu uma grande influência no meio social 

de uma nação não só induzindo a formação de uma opinião pública e sem senso 

crítico, como também estabeleceu normas de conduta e regras sociais. 

No entanto, todo esse processo de massificar a informação, só tenha sido 

possível através de uma programação midiática muito eficaz e de caráter claramente 

manipulador, de uma alienação cívica. 

Todo o problema relatado até agora não está propriamente na mídia ou nos 

meios de comunicação em massa, mas sim na manipulação excessiva da 

informação que acaba provocando efeitos “ingênuos”, o problema reside no modo 

como esses acontecimentos são transmitidos por este ou aquele veiculo de 

comunicação. 

Assim, a partir desse ponto de vista pode-se estabelecer um paralelo com os 

processos de informação, os quais têm na desinformação o seu princípio 

norteador. É inegável que vivenciamos um momento de grande desenvolvimento  

tecnológico, tratando-se aqui de um processo de informação extremamente 

manipulador e incapaz de formar uma verdadeira sociedade política, sem entender 

os interesses implícitos ou distinguir os duplos sentidos presentes nos veículos 

informativos. A população deve sempre questionar aquilo que vê nos meios de 

comunicação e até comparar determinado fato veiculado por estas e outras mídias, 

para só depois poder tomar uma opinião, visto que dependendo do modo como o 

fato é noticiado poderá levar a uma forma de opinião errônea ou mesmo antecipada 

sobre determinado assunto. 
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