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INTRODUÇÃO

RESULTADOS PARCIAIS

A mídia tem implicações profundas e importantes
no desenvolvimento das sociedades contemporâneas.

Tópicos Encontrados:

Além da influência nos aspectos subjetivos, os meios
papel
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Pressionadora

estreitamente ligado ao âmbito político. Pretende-se

Ajustadora

Fiscalizadora

Mediadora

Publicizadora

compreender de que forma ocorre a relação entre a

Corporativista

Forte

Mercantil

Relatora

mídia e a política. Levaremos à discussão o ponto de

Crível

Heterogênea

Opaca

Sensacionalista

Desorganizada

Imprescindível

Parcial
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Informadora
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Unívoca

Desregulamentada
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de

comunicação

desempenham

um

vista dos agentes políticos quanto ao funcionamento,
importância e influência dos meios de comunicação no
exercício da política no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

MÉTODO

Como participantes do estudo foram escolhidos

Se, por um lado, a mídia desempenha um papel

ainda

importante para potencialização da informação; por

experienciam a relação entre mídia e política. O estudo

outro, ela também serve como instrumento de pressão

compreende políticos de nível municipal, estadual e

A forma como a visibilidade social foi alterada em

federal, além de experts no tema: pessoas ligadas aos

função da difusão dos meios de comunicação modificou

meios de comunicação e acadêmicos com foco de

significativamente a atuação dos agentes políticos.

estudo nessa área. A investigação está sendo realizada

Com os resultados parciais desse estudo, esperamos

através de entrevistas episódicas semi-dirigidas. A

poder proporcionar uma visão crítica e abrangente

partir da transcrição, é feita uma análise temática do

acerca desse conteúdo imprescindível à construção de

conteúdo apresentado, em busca dos tópicos mais

uma

significativos trazidos pelos entrevistados. Para análise

democrática.

e interpretação das entrevistas será utilizado o
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