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RESUMO: Propomos a abordagem do ciclo de política (BOWE, BALL, GOLD, 1992) como 
fundamentação teórica e embasamento metodológico para a pesquisa em Comunicação a 
partir da hipótese de que o jornalista é um ator político. Assim, observamos a prática 
profissional a partir dos contextos do ciclo, concluindo que o mesmo é aplicável à pesquisa 
em Comunicação.  

 

INTRODUÇÃO 

Stephen Ball, Richard Bowe e Anne Gold propuseram, em 1992, a abordagem do ciclo de 

políticas, método para pesquisa na área da Educação. No Brasil, esse ciclo contínuo, 

composto por contextos principais inter-relacionados, começou a ser utilizado no início dos 

anos 2000, no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) (MAINARDES, 2018). O presente estudo busca discuti-lo como método para 

o campo da comunicação, por meio de análise de sua pertinência como fundamentação teórica 

e proposta metodológica especificamente no que tange a atuação política do jornalista.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, Políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Cecília Seabra Gomes da Silva. Mestranda (PPGCOM UERJ). E-mail: seabra.cecilia@gmail.com.  
3 Caterine Vila Fagundes. Doutora em Educação (Universidade de Barcelona). E-mail: 
caterine.fagundes@gmail.com  
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Para isso, as análises consideraram um recorte do que é a atuação do jornalista na atualidade. 

Em redações tradicionais, agências de comunicação, em empresas, ou mesmo nas mídias 

independentes, esses profissionais se encontram em meio à parte significativa dos processos 

de comunicação, em dinâmicas que precisam ser dialogadas sobre bases que vão além de 

objetividade e do interesse público, que cercam os diálogos sobre atuação profissional, 

majoritariamente focados nas redações. 

 

COMUNICAÇÃO, POLÍTICA E DEMOCRACIA 

Iniciamos as discussões propostas conceituando democracia na articulação entre comunicação 

e política, a partir da concepção de Bobbio (2018) sobre o modelo ideal de sociedade 

democrática, no qual haveria apenas um centro de poder, como idealizado por Rousseau, uma 

vez que “a sociedade real, subjacente aos governos democráticos, é pluralista” (p. 43). Esta se 

organiza sobre determinadas regras, que na maioria dos estudos permeiam direitos políticos, 

liberdades civis, liberdade de imprensa, independência entre poderes, alternância entre 

aqueles que detém o poder, além de regras escritas, como leis e Constituição, e não escritas, 

que regem a relação entre poder central e vontade popular, o requer mobilização. Assim, a 

comunicação tem papel especial no que concerne a opinião pública: 

É como concernidos pelo modo como uma questão se resolve, enquanto 
incluídos no raio das suas consequências, que os indivíduos são contados 
demograficamente e constituídos como “opinião pública”. Não fazendo 
diferença se jamais deixarem de ser meramente concernidos para se tornarem 
participantes da disputa como detentores de opinião (GOMES, 2001, p. 6). 

Nesse cenário, a mídia é a principal fonte da comunicação socializada.  Manuel Castells 

(2015) diz que os processos de agendamento (definição das pautas da imprensa, ou agenda 

setting), o interesse público (priming) e o enquadramento (framing) fazem com que ela possa 

ter um papel importante ao influenciar sobre o que pensam as pessoas. Cabe sinalizar para o 

impacto das novas tecnologias, que transformaram a mídia e a sociedade, considerando a 

inter-relação entre ambas.  

O que antes era uma relação concentrada de produção de informação homogênea e consumo 

por muitos, passou a se desdobrar em múltiplas dinâmicas, nas quais produtores passam a ser, 

também e por exemplo, instituições. Torna-se relevante mencionar o conceito de 

propagabilidade (JENKINS, GREEN, FORD, 2014) no que tange ao jornalismo exercido nos 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

251 

limites considerados a seguir e sua influência no consumo e ressignificação de informações 

observada a partir dos contextos do ciclo de política.  

 

Tabela 1: tipo de prática profissional (função) do jornalista considerada para análise de aplicabilidade proposta. 

Assessoria de imprensa Reportagem Produção de conteúdo Gestão de redes e 
mídias sociais 

Responsável por 
estruturar as estratégias 
de divulgação de 
interesse do 
cliente/empregador. 
Vende4 pautas, agenda 
posicionamentos e 
versões de interesse do 
cliente/empregador. 

Produz matérias para 
veículos jornalísticos de 
acordo com pautas 
determinadas. Cabe ao 
repórter selecionar 
fontes e cumprir as 
demais regras que 
compõem o fazer 
jornalístico. 

Atua como ghost 
writer5, produz 
conteúdos para marcas 
abastecerem suas mídias 
proprietárias, dentre 
outros resultados que 
compreendem a 
formatação de mídias 
para multimeios. 

Visa atingir boas 
performances com os 
conteúdos e mídias 
proprietárias de marcas 
e/ou partes interessadas 
na Internet, de acordo 
com o interesse do 
contratante.   

Fonte: elaborada pelas autoras. 

 

Na propagabilidade, o público tem papel ativo via escolhas e interesses que determinam o 

conteúdo que ganha valor, num processo que corrói os limites entre produção e consumo, e, 

também e consequentemente, os processos de agendamento, interesse público e 

enquadramento. Assim, a centralidade da comunicação para articulação política encontra na 

informação e no conteúdo um elemento de impacto na percepção da pluralidade da sociedade 

real no que diz respeito ao civil, ao público (BOBBIO et al, 2016; BOBBIO, 2018; SANTOS, 

2016).  

Cabe, então, somar as contribuições de Mark Deuze e Tamara Witschge (2016) sobre a 

necessidade de compreender o jornalismo como algo que se torna por meio da diversificação 

de práticas. São acréscimos teóricos relevantes para a introdução do ciclo de política, 

considerando políticas públicas como expressão da capacidade do Estado de fazer frente às 

demandas coletivas, ou seja, ao que é civil e público (BOBBIO et al, 2016; TILLY, 2013).  

                                                 
4 O termo vender pauta é um jargão do segmento. Não envolve troca financeira, e sim baseada no valor-notícia, 
cabendo ao jornalista na função de assessor de imprensa o papel de criador de notícias (SCHUDSON, 2010) que 
despertem o interesse dos jornalistas de redação a ponto de os mesmos produzirem as reportagens considerando 
a pauta, fontes e informações sugeridas pelo jornalista assessor de imprensa.    
5 Escritor fantasma, na tradução livre. Significa escrever conteúdos que serão assinados por outros, em sua 
maioria clientes e/ou porta-vozes institucionais.  
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Especificamente na relação entre jornalismo, política e democracia, diversos autores já 

afirmaram que o ambiente midiático afeta a política e, consequentemente, a democracia, na 

medida em que compõe e medeia o universo de recursos aos quais as pessoas recorrem para 

obter suas informações. As percepções ou experiências em relação ao governo e as instâncias 

públicas de poder incorporam experiências e informação das mais variadas fontes, dentre elas 

as que circulam como produto do trabalho de jornalistas, nos limites em análise (POPKIN, 

1994; ALDÉ, 2004; PRIOR, 2007; JENKINGS, 2009; CASTELLS, 2015; CASTELLS, 

2019).  

 

METODOLOGIA: JORNALISTAS E O CICLO DE POLÍTICA 

Este estudo busca responder à pergunta: a abordagem do ciclo de política é pertinente como 

proposta teórico-metodológica para análise da prática do jornalista? Cabe ressaltar que o 

ciclo é um método para pesquisar e teorizar. Não é seu objetivo explicar as políticas. Dessa 

forma, as funções consideradas posicionam o fazer profissional e, assim, dialogam sobre os 

contextos do ciclo relacionados à prática em campos crescentes para o trabalho — novos 

diálogos: 

Ao considerar novas teorias e novos conceitos para pesquisa em jornalismo e 
em comunicação, sugerimos a adoção de um esforço deliberado para 
abrirmo-nos a um vértice de inclusão ao que compreendemos como 
jornalismo (e, portanto, ao que é considerado digno de atenção acadêmica e 
pedagógica) (DEUZE, WITSCHGE, 2020, p.3). 

O cenário permite, ainda, estabelecer a hipótese de que a comunicação é parte integrante do 

ciclo de política. Assim, temos uma interseção teórico-metodológica pertinente para 

discussão: o campo da comunicação integra o ciclo de políticas, apesar de não mencionado 

pelos autores. Cabe, então, discutir a abordagem do ciclo de políticas, que em sua proposta 

inicial, foi composto por três arenas: 

a) a política proposta: interesses e intenções de governo, assessores, departamentos 
educacionais, escolas, entre outros;  

b) a política de fato: textos que dariam forma à política proposta; 

c) a política em uso: conjunto de discursos e práticas institucionais que configuram a 
implementação da política e sua prática.  

Compreendendo que se apresentavam como um conceito restrito, a abordagem foi atualizada 

para três contextos (MAINARDES, MARCONDES, 2009): 
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a) influência, 

b) produção de texto; 

c) prática. 

Estes equivalem às primeiras formulações, entretanto são conceituados de forma a explicitar 

interesses, disputas, embates e demais relações, sendo contínuos e inter-relacionados. 

Novamente, o ciclo evoluiu em 1994 para dirimir críticas. Dentre elas, a ausência de uma 

teoria de Estado mais sofisticada, bem como sobre desigualdades de gênero e raça; relevância 

desnecessária para o microcontexto (a escola) na concepção de alguns teóricos, e a 

preocupação com igualdade e justiça social sem, no entanto, explicitar como uma sociedade 

mais justa e igualitária poderia ser construída (MAINARDES, STREMEL, 2015). Foram, 

então, acrescidos dois novos contextos: 

d) resultados (efeitos); 

e) estratégia política. 

Com a publicação do livro How school do policy (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2012), foi 

desenvolvida a perspectiva de que políticas são sujeitas à recontextualização (MAINARDES, 

2018, p. 4). Por esse motivo, na análise é preciso compreender as dimensões contextuais, 

profissionais, materiais e externas, que, neste estudo, foram investigadas nos limites da prática 

do jornalista (TAB. 1), considerando os contextos conforme disposição dos autores: 

Figura 1: cinco contextos da abordagem do ciclo de políticas agrupados conforme recomendações do autor,  

para fundamentação de análise de aplicabilidade na prática jornalística. 

 

Fonte: MAINARDES, MARCONDES, 2009, p. 306. 

 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

254 

Dessa forma, influência e ação política se caracterizam pela iniciação das políticas. Para tal, 

reúne ações e articulações de grupos distintos em direção a diferentes metas, dentre outras 

variáveis que acabam imbricadas à proposta de política pública, sua revisão, ou mudança 

(LIMA, GANDIN, 2012, s.p.). Considerando a Tabela 1, é possível afirmar que a 

aplicabilidade do ciclo para a pesquisa em comunicação se dá na medida em que a atuação do 

jornalista permeia direta ou indiretamente as articulações que dão origem ou influenciam nas 

políticas públicas, a saber: 

• agências de comunicação, via trabalho de jornalistas, são contratadas para divulgar 
setores, demandas ou serviços, ancoradas em estudos e programas que não 
necessariamente estão abertamente a favor de um contratante; 

• bancadas de partidos políticos, sindicatos, grupos da sociedade civil, pesquisadores, 
dentre outros atores, também disputam espaço nas mídias e redes sociais para 
conteúdos de seus respectivos interesses, apoiados pelo e no trabalho de jornalistas. 

Assim, direta ou indiretamente o trabalho do jornalista está contribuindo para um determinado 

entendimento da sociedade sobre o tema, formulação, ou alteração de alguma política pública 

educacional, visto que políticas são “sujeitas a processos de recontextualização, recriação” 

(MAINARDES, 2018, p. 4). Também, os conteúdos e informações contribuirão para a 

construção dos discursos que comporão o contexto no qual todos esses embates e interações 

se darão, o que confirma a hipótese. 

Já o contexto de produção de texto consiste na tradução das políticas para o discurso. Lima e 

Gandin (2012) colocam que é preciso que o documento produto da produção de texto seja um 

pouco vago para fazer com que todos os grupos se sintam acolhidos em alguma medida; 

específico, de forma a incluir elementos para as pessoas que estão envolvidas na prática; e 

atrativo, para que o leitor tenha exigência de ação; ou seja, “articuladas com a linguagem do 

interesse público geral” (Idem, s.p.). Nesse sentido, podemos compreender a importância das 

notícias e conteúdos produzidos e disseminados sobre política pública para o seu 

entendimento.  

O produto do trabalho dos jornalistas funcionaria, então, como um meio para o 

estabelecimento de elo entre o texto da política pública, produzido para atender às 

necessidades e expectativas dos grupos heterogêneos e da sociedade, manifestados nos demais 

contextos do ciclo. Dessa forma, a aplicabilidade nas funções (TAB. 1) se daria em um 

processo cíclico: 
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• Assessores de imprensa, ao produzir textos de divulgação, impactariam no viés de 
entendimento sobre a política;  

• Repórteres, ao eleger determinadas fontes em detrimento de outras, idem;  
• Produtores de conteúdo abasteceriam meios com explicações que contribuiriam 

para a apropriação da sociedade sobre a política;  
• Gestores de redes sociais, com suas estratégias de disseminação de conteúdo e 

engajamento on-line, fariam chegar aos públicos de interesse essas informações, 
confirmando a hipótese. 

Dando sequência, é na prática que os que pensaram a política têm a oportunidade de repensá-

la de acordo com as pressões existentes, o que pode resultar em transformações e mudanças 

em relação ao que foi proposto no contexto da produção de texto. As dimensões contextuais, 

portanto, interferem diretamente na forma como a política pública será implementada e 

produzirá resultados.  

Novamente, esse processo é influenciado pelo universo de traduções da política pública, que 

passa, como vimos, pelas mãos de jornalistas nas funções consideradas. A hipótese se 

comprova mais uma vez, bem como a aplicabilidade do ciclo como método aplicável à 

comunicação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da hipótese de que a atuação do jornalista é parte integrante do ciclo de políticas, este 

estudo discute sua aplicabilidade visando a novos diálogos sobre atuação profissional em 

bases que vão além de objetividade e do interesse público. A discussão é iniciada, abrindo 

campo para futuras explorações, como as três contribuições teórico-metodológicas 

sintetizadas no quadro (Tabela 2): 
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Tabela 2: Proposições e perspectivas baseadas nas discussões apresentadas 

 Proposições Perspectivas 

1 

O acesso à informação é condicional para uma 
sociedade verdadeiramente democrática, formada 
por cidadãos emancipados e soberanos. Este se dá 
seja via processos de ensino-aprendizagem, seja 
pelas formas de comunicação, interação e 
relacionamento em sociedade. 

Considerar o campo da comunicação como parte 
integrante do ciclo de políticas pode contribuir para a 
pesquisa social crítica no que tange as contribuições 
positivas e negativas das políticas em termos de 
justiça social (MAINARDES, STREMEL, 2015). A 
Comunicação, assim, poderia contribuir duplamente:  
1) como integrante das ciências sociais aplicadas no 
fortalecimento do ciclo no que diz respeito às críticas 
à ausência de uma teoria de Estado mais sofisticada, 
ausência de teorização sobre desigualdades de gênero 
e raça, preocupação exposta com igualdade e justiça 
social sem, no entanto, explicitar como uma 
sociedade mais justa e igualitária poderia ser 
construída.  
2) Como área de conhecimento integrante do ciclo de 
política, num entendimento de atuação profissional 
mais alerta para impactos e responsabilidades.  

2 

Notícias seguem sinônimo de confiabilidade e 
credibilidade por serem produto de apuração de 
informações que correspondem aos fatos, 
permitindo aos cidadãos compor o que entendem 
por verdade e realidade, e desenvolver senso 
crítico em relação aos mecanismos formais de 
poder, governo e políticas públicas. 

A aplicabilidade do ciclo de política para a pesquisa 
em comunicação permitiria contribuir para a forma 
como a sociedade percebe e se insere na política 
pública. Uma perspectiva é a sequência deste estudo 
de forma a identificar em que medida os 
profissionais (TAB. 1) se percebem como parte 
integrante do ciclo.  

3 

Aprofundar a análise de prática do jornalista no 
que tange políticas públicas educacionais tem, em 
última instância, impactos na própria existência 
da pesquisa e da produção de conhecimento. 

Aproximar Comunicação e Educação pode contribuir 
para maior conhecimento da sociedade sobre a 
relevância dos dois campos para as demandas de 
democratização da sociedade para além das esferas 
estatais. 

Fonte: elaborada pelas autoras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo discutiu a pertinência do ciclo de política para análise da prática do jornalista, 

iniciando diálogos e demonstrando sua validade em relação ao contexto traçado sobre a 

articulação de comunicação, política e democracia.  Finalmente, possibilita novas discussões 

que podem contribuir para esse campo bem como para o ensino do jornalismo, a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar que reforça a atuação profissional para além da prática, 

considerando seus impactos. 
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