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RESUMO  

Foi realizada uma breve análise do quanto a mídia pode influenciar de fato 

nas opiniões políticas, demonstrando assim, que muitas pessoas pensam que tem 

uma opinião sobre alguns assuntos, mas que na verdade, apenas reproduzem 

opiniões prontas de formadores de opinião, que nesse caso mais específico, pela 

mídia. Impossibilitando assim, a capacidade de raciocínio lógico sobre assuntos do 

nosso cotidiano e que são tão importantes para o desenvolvimento de uma 

sociedade melhor. 
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INTRODUÇÃO 

 

O seguinte trabalho busca entender um pouco sobre a influência que a mídia 

tem em relação à opinião política da sociedade. Mas, antes disso é preciso entender 

um pouco sobre esses dois assuntos abordados. 

A mídia é basicamente o que conhecemos como meios de comunicação de 

massa. Ou seja, tudo que comunica alguma informação para a população em geral 

(rádio, TV, internet, impresso, etc.). 

Já quando se fala em política, muitas pessoas imediatamente relacionam 

essa palavra de maneira errada como por exemplo, com as eleições, 

partidos políticos-e principalmente no caso do nosso país–  com a  corrupção. Mas a 

verdade é que política vai muito além disso.  De acordo com Dalmo de Abreu Dallari 

(1984), política é uma organização social que tem como objetivo atender as 

necessidades naturais de convivência do ser humano. É, além disso, todo tipo de 

ação humana que produza algum efeito sobre a organização, o funcionamento e os 

objetivos de uma sociedade. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa será baseada na linha teórica de pensamento marxista. Será 

feita a análise de alguns autores como Noam Chomsky e Dalmo de Abreu Dallari. 

Pois tratam mais especificamente de assuntos democráticos, como assuntos ligados 

à economia e política de um país.  

De acordo com o autor Noam Chomsky (S.D.) é possível observar que a 

mídia utiliza diversas formas de manipulação das notícias –sem que as pessoas 

percebam. Uma das formas de manipulação encontrada pelo autor é a criação de 

problemas e depois "soluciona-los" com algumas condições, geralmente são leis que 

são criadas para favorecer quem está no poder e que prejudicam as minorias da 

sociedade. Esse tipo de ação costuma ser aplicado de forma gradativa, para evitar 

com que as pessoas percebam as mudanças, e consequentemente, se revoltem. E 

quando realizada, é justificada como um mal necessário. 



 

 
 

 
 

Além disso, o autor explica que é mais fácil manter o povo ignorante, e é por 

esse o motivo que não é vantajoso para o governo investir muito em educação. 

Criando assim, uma sociedade cada vez mais estúpida, que pouco expressa uma 

liberdade de pensamento, pois são pessoas de pouco conteúdo. É também 

estimulando essas pessoas a trabalhar, a fazer coisas que não exigem reflexão, pois 

é a mídia também os faz acreditar que não é interessante pensar, estudar e ser uma 

pessoa crítica, que ao invés disso, a tendência é ser uma pessoa inculta, vulgar, pois 

o que indústria cultural nos ensina, é que devemos valorizar apenas o visual, o 

poder aquisitivo.  

Por isso que ao falar de publicidade, sabe-se que para uma campanha alcançar 

seu objetivo de forma mais fácil, deve-se falar pouco, seja qual for seu público-alvo. 

E essa ideia é fruto de uma sociedade que não é estimulada a ler, a pensar, e sim a 

assistir, usar cada vez mais aparelhos de tecnologia que fazem praticamente tudo 

por nós, que exigem cada vez menos de capacidade intelectual. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Foram escolhidas duas imagens que demonstram um pouco de como uma 

das revistas mais influenciadoras do Brasil tratam de forma completamente diferente 

os dois partidos mais conhecidos de nosso país dos últimos anos. 

  



 

 
 

 
 

 

Na primeira imagem, mostra a ex presidenta Dilma Rousseff do PT, 

mostrando de forma muito negativa que ela estaria entregando o núcleo do governo 

ao antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foi acusado de possível 

envolvimento no esquema da Lava Jato.  

Já na segunda imagem, a Revista VEJA ilustra em sua capa o presidente 

Michel Temer, após o processo de impeachment de Dilma Rousseff. A imagem e a 

frase “as apostas de Temer” tem um valor simbólico extremamente forte, passando 

uma ideia de responsabilidade e ordem.  

 

CONCLUSÃO 

 

A seguinte pesquisa ainda não pôde ser concluída, pois ainda está em 

desenvolvimento. Mas até agora se pode notar o quanto os indivíduos da sociedade 

são manipulados de acordo com o que a mídia, políticos e pessoas que estão no 

poder em geral para que façam apenas aquilo que os interessam, prejudicando 

apenas as minorias sociais do país. 
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