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Tais Dassoler
A  professora  Taís  começou  sua  fala  conceituando  poder.  Para  tanto  fez  alguns 
questionamentos: quem detém o poder? O que é o poder? Afirmou que poder é algo 
fluido, disperso e transitório. Em seguida teceu mais uma questão: Quem representa a 
mídia?   Afirmou  que  a  mídia  não  é  uma  entidade  a  parte.  Ela  faz  parte  de  um 
Conglomerado que atua insistentemente sobre nossa subjetividade. E nos fala que as 
classes  dominantes  sempre  dominaram  as  formas  de  representação  da  realidade  e 
utilizam à linguagem que divide o mundo em heróis e vilões. Na sequência abriu uma 
reflexão sobre dispositivos  midiáticos,  que são dispositivos  concretos  de atuação na 
categoria  poder:  a  Fotografia,  no  contexto  da  urbanização  de  Paris  do  século  XIX, 
(sistema Bertilon)  e  os  Cartazes  Publicitários,  também da Paris  do século XIX. No 
primeiro dispositivo (fotografia) percebemos uma padronização da imagem que conduz 
ao controle a um sistema de identificação de criminosos (culpabilidade individual), bem 
como uma antropometria, graus de entretenimento e um caráter de investigação, na qual 
os suspeitos eram inerentes ao poder, tentando dificultar o seu reconhecimento fazendo 
caretas. Esse dispositivo (a fotografia) também produz a resistência já que transgressão 
está sempre relacionada com um dado limite estabelecido pelo dispositivo. Quanto ao 
outro  dispositivo,  (o  Cartaz),  com  auxílio  de  imagens  dos  desregrados  do  pintor 
impressionista  francês  Henri  de  Toulouse-Lautrec,  mostra  a  categoria  poder  num 
contexto de planejamento urbano que impunha a ordem , limpeza,  beleza,  e sistema 
sanitário. O cartaz faz parte dessa nova paisagem, em especial o de Lautrec, que mostra 
àquilo que Paris quer esconder no momento, como as dançarinas de cabarés, á boemia, 
prostitutas. A professora ainda menciona que  nos cartazes há o diálogo com o consumo. 

Pedro Carrano
Pedro Carrano correspondente no Paraná do Jornal Brasil de Fato, começou sua fala 
realizando uma breve conceituação do jornal: é um jornal político, Plural e diversificado 
reúne  jornalistas  e  intelectuais  do  Brasil  e  do  mundo.  Possui  edições  semanais  de 
circulação nacional. Foi lançado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, 2003 pelos 
movimentos sociais (MST, Via Campesina, A Consulta Popular e as pastorais sociais). 
Por esses acreditam que, na luta por uma sociedade justa e fraterna a democratização 
dos meios de comunicação é fundamental, portanto o jornal Brasil de Fato foi criado 
tendo por objetivo trazer contribuições ao debate de idéias e na análise dos fatos do 
ponto  de  vista  da  necessidade  de  mudanças  sociais  em nosso  país. Ainda  ressaltou 
algumas reportagens: “Pré-Sal no centro do debate político Brasil”;  "O crioulo é bem 
melhor  que  o  transgênico".  Falou  de  algumas  lutas  dos  movimentos  sociais, 
principalmente  na  América  Latina.  Mencionou algumas  discussões  em evidência:  A 
disputa entre a Via Campesina e a Syngenta Seeds; Moradores do bairro do Caximba, 
em Curitiba, se organizam contra o lixo, pelo direito ao território e ao meio-ambiente. 
Encontro de comunicadores em Quito. Teceu algumas considerações sobre a  Grande 
mídia estar participando das ações mais conservadoras no continente Latino Americano. 
E  firmou  que  não  se  trata  mais  de  um  simples  componente  (a  mídia),  mas  um 
fundamento essencial. Registrou que no contexto da luta de massas é que a qualidade da 
mídia dá um salto no sentido de uma comunicação realmente popular.  Afirmou que os 
limites  para  a  classe  trabalhadora  produzir  uma  arte  própria  estão  relacionados  ao 



espaço da luta  pelo poder.  Os limites  dos meios  hegemônicos:  não revela  a luta  de 
classes (relações de produção etc.). Por fim evidenciou que o movimento revolucionário 
determina as ferramentas revolucionárias e que a mídia não é apenas uma ferramenta. A 
mídia corporativa está ligada diretamente ao poder hegemônico. Que na atualidade a 
uma inversão das competências: Polícia X Mídia, e citou  programas, como o da Rede 
Globo  de  cumprir  esse  papel  de  autoridade  investigativa,  com  as  suas  esdrúxulas 
reportagens investigativas

Jaques Minc
Falou das formas clássicas do jornalismo e de suas teorias. Mostrou-nos um pouco do 
jornalismo  do  séc.  XVII  atende  a  modernidade,  assim  como  na  atualidade,  è  um 
dispositivo midiático proselitista aquele que se empenha em converter uma ou várias 
pessoas a uma determinada  causa,  idéia. Também relacionou o jornalismo ao poder e 
fala de um discurso excludente. Jornalismo monofônico, sem interatividade. Também 
salientou que o jornalista  parte  do midiático  e que apresenta  dinâmicas  distintas  de 
interpretação.  Questionou-se:  se  não  estariam  as  discussões  sobre  mídia  mesmo  se 
opondo  ao  poder,  muito  focadas  na  racionalidade.  A  questão  do  poder  político  e 
econômico,  que  perpassa  as  relações  de  comunicação  em  geral.  A  necessidade  de 
democratização dos espaços de informação e como atingi-la. Falou ainda das teorias do 
jornalismo  como  campo  frágil  na  atualidade.  Que  Jornalismo  vontade  de  expressar 
conjunto de verdades universais. Que o jornalismo deve fazer um resumo das notícias 
do mundo ou análise da complexidade da realidade. Que o Jornalismo nos sugere os 
temas para pensar, mas não o que pensar sobre eles. Tencionou uma reflexão: Barões da 
mídia: superpoderosos? Ainda falou das novas narrativas, da convergência digital,  da 
instantaneidade do acontecimento,  do processo de construção de identidade.  Por fim 
abriu  uma  reflexão  sobre  a  dualidade:  discurso  jornalístico  e  discurso  midiático, 
afirmando que é necessário haver uma distinção desses dois discursos. E se não estariam 
as discussões sobre mídia mesmo se opondo ao poder, muito focadas na racionalidade.

Questões do Debate
Como repercutem as informações transmitidas pela mídia nos receptores? Criticamente 
ou não?   Demonização da mídia: inimigo errado?  Será que existe mídia democrática 
no mundo? Manipulação da informação. Controle Social, verdades construídas. 

Pontos em comum entre os apresentadores:
- A questão do poder político e econômico, que perpassa as relações de comunicação 
em geral.
- Necessidade de democratização dos espaços de informação e como atingi-la. 

Ponto divergente dos participantes da mesa e da plenária:
A questão do poder que a mídia corporativa exerce sobre a construção da "verdade", 
sobre o controle social e sua efetiva participação na precarização da reprodução sócio-
metabólica da sociedade. 
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