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RESUMO: Este trabalho sintetiza um levantamento dos atores sociais arrolados na 
discutibilidade do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), firmado entre Estados 
Unidos e Brasil que visa a abertura comercial do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), 
na cobertura jornalística dos jornais Folha de S.Paulo, O Globo e Estado de São Paulo, no 
período de julho de 2017 a fevereiro de 2020. O referencial teórico reflete sobre o ambiente 
de visibilidade midiática gerado pela mídia informativa como um espaço indispensável para 
as lutas e movimentos sociais. Metodologicamente, apoia-se em uma adaptação do modelo 
crítico de análise do discurso de Fairclough (2016). Como resultados, aponta-se a carência de 
fontes ligadas ao movimento quilombola em trocas argumentativas sobre o tema em questão, 
o que ocasiona a invisibilização desses sujeitos no jornalismo mainstream.  
 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta resultados de uma dissertação 4 que tratou sobre a cobertura que os 

jornais Folha de S.Paulo, O Globo e Estado de São Paulo realizaram sobre o Acordo de 

Salvaguardas Tecnológicas (AST) firmado entre Estados Unidos e Brasil visando a abertura 

comercial da base de lançamentos espaciais sediada no município de Alcântara/MA, que 

suscita a discussão sobre os impactos das ações do Estado dobre as comunidades quilombolas 

daquela região.  

Alvos de uma política estatal que deslegitima o direito ao território étnico, as comunidades 

quilombolas de Alcântara foram imensamente afetadas em seus modos de vida nas últimas 

quatro décadas por conta da implantação de um megaempreendimento tecnológico de caráter 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do PPGJor/UFSC. E-mail: mlimajornalista@gmail.com  
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4 Dissertação disponível em:  https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/219490 
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civil e militar denominado Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). O caso específico de 

Alcântara tem chamado a atenção por conta da violência imbuída nas ações do Estado, seja 

por remover forçosamente mais de 300 famílias de seus territórios de origem para áreas que 

lhes compelem condições inferiores de subsistência, seja por não titular os territórios 

quilombolas reconhecidos pelo Relatório Técnico Identificação e Delimitação (RTID) 

publicado em novembro de 20085, ou mesmo pela não observância da consulta prévia às 

comunidades locais sobre uma medida que lhes cause modificações consideráveis em seus 

modos de vida, como preconiza a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT).  

Os conflitos entre quilombolas e a base de lançamento se acirraram e as disputas pelo 

território passaram a ser travadas também discursivamente na esfera midiática, campo do qual 

o jornalismo participa contribuindo para a formação de uma opinião pública. O jornalismo, 

enquanto uma instituição legitimada que é responsável por narrar acontecimentos relevantes, 

dá voz a determinados atores sociais, seleciona, recorta, angula e reconstrói textualmente os 

fatos sob certas perspectivas.  

Para Martins (2018, p. 160), os meios de comunicação são essenciais na constituição de 

visões de mundo, “[...] são instrumentos fundamentais na construção de imagens que 

representam os grupos sociais e os atores em disputa na esfera pública [...] espaço de 

confronto, de construção e desconstrução do consenso social”, onde o discurso toma 

proporções determinantes para a produção de sentidos, pois, possibilita a compreensão sobre 

os acontecimentos. Portanto, o jornalismo estabelece importante papel na produção de sentido 

socialmente compartilhada. 

Ao escrever sobre interfaces dos estudos de representação e lutas por reconhecimento na 

mídia Rousiley Maia (2018) argumenta que construções de imagem no campo da 

comunicação de massa levam a compreensões culturais e políticas sobre a realidade. Para a 

autora, a comunicação exercida pelos veículos jornalísticos também é objeto de constante 

disputa dos grupos sociais, pois, “ela é essencial para trazer assuntos até o público, expressar 

                                                 
5 Recentemente, o governo entregou títulos de terras a 120 famílias quilombolas de Alcântara/MA remanejadas 
na década de 1980, entretanto a medida não se confunde com o que orienta o RTID publicado em 2008, que 
indica uma área de 78.105,3466ha para as comunidades do município. 
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opiniões e trocar argumentos em torno de posições tomadas, constituindo, desta forma, 

agendas e debates que se estendem através do tempo e do espaço” (MAIA, 2018, p. 60). 

Neste estudo, apresenta-se resultados referentes ao levantamento de fontes arroladas ao debate 

midiático sobre o AST EUA-Brasil em que se verifica que entes argumentam em nome de si 

ou de outros em materiais informativos pertencentes aos jornais analisados, buscando 

identificar que atores sociais são acionados nas notícias publicadas por veículos de perfil 

mainstream6, verificando a que grupos é concedido o poder de fala. 

 

NA ESFERA DO VISÍVEL 

Com o constante desenvolvimento da tecnologia, especialmente o advento da internet e o 

surgimento das mídias sociais, a audiência de um evento não se restringe mais a uma plateia 

presente durante o desenrolar dos acontecimentos, de forma que se ampliou o campo de visão 

antes restrito a situações de testemunho in loco. Como explica o sociólogo John 

Brookshire Thompson, surgiu “[...] uma nova forma de visibilidade – ou, para ser mais 

preciso, novas formas de visibilidade cujas características específicas variam de um meio para 

outro – que se diferencia em aspectos essenciais da visibilidade situada da co-presença” 

(THOMPSON, 2008, p. 21). 

Se fazer visível no ambiente midiático é uma condição imprescindível para que indivíduos ou 

grupos sociais possam lutar por suas demandas. Renan Mafra (2006) afirma que visibilidade é 

o ponto de partida para o reconhecimento de existência dos grupos sociais. Ele diz que “tornar 

um tema visível é, antes de tudo, conferir-lhe existência. E essa é uma das condições para que 

um processo comunicativo seja estabelecido” (MAFRA, 2006, p. 37). 

A perspectiva de visibilidade midiática compreendida nesse artigo é aquela construída por 

MAIA (2008), que considera ser esse o ambiente formado pelo “conjunto de emissões dos 

media, em suas diversas modalidades” (MAIA, 2008, p.7) e “constituído por uma 

complexidade de conteúdos: materiais culturais e artísticos, de entretenimento, jornalismo de 

diferentes formatos, documentários, peças publicitárias” (IDEM). O jornalismo se situa nesse 

                                                 
6 Adota-se como jornalismo mainstream um formato massificado de fazer jornalístico profissional predominante 
em abrangência e credibilidade, um gênero e prática discursiva singular em um campo midiático mais amplo 
(BENETTI, 2008). 
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campo labiríntico agindo como um organizador da agenda pública (MAIA, 2008. p. 99), 

fazendo com que tome lugar na esfera do visível temas, ações, projeto, eventos que tornam-se 

assunto em âmbitos privados porque são compartilhados. 

Os produtos midiáticos, com destaque para os textos informativos, como ressalta Norman 

Fairclough (1995) são um importante foco de atenção em pesquisa que tenham como objetivo 

revelar aspectos ocultos de lutas de poder em uma sociedade cuja existência é, em essência, 

mediada textualmente.7 Isso por que as notícias são uma construção, são representações dos 

fatos sociais, como ressaltou Fowler (1991) e, como todo construto, partem da observação ao 

acionamento de mecanismos subjetivos internalizados. 

O jornalismo, enquanto instância de produção de conhecimento tem papel de destaque na 

esfera de visibilidade midiática por ser ele ao mesmo tempo o concessor da visibilidade e 

também um ator que arrola discursivamente argumentos e vozes de determinados atores 

sociais, não se confundindo os meios de comunicação com mera plataforma para alavancar a 

discutibilidade sobre temas, mas como agentes que “[...] podem tanto inibir, ou mesmo 

obstrui, os debates públicos quanto fazê-los avançar” (MAIA, 2011, p. 271). 

Ainda que haja imenso potencial para compreensão de fenômenos sociais por meio do 

discurso midiático, frequentemente o que se enxerga é o predomínio de vozes ligadas a 

setores dominantes da sociedade. Fairclough (2016, p. 149-150) destaca que na grande 

maioria das vezes “pessoas que têm acesso privilegiado” serão tradadas como fontes 

confiáveis pelos jornalistas em detrimento de minorias e setores mais à margem da sociedade, 

o que resulta em coberturas insuficientes que privilegiam determinados grupos e assuntos. 

Portanto, é acreditando na riqueza de possibilidades que o jornalismo tem ao acolher e 

representar as demandas sociais, produzindo sentidos sobre (e a partir da) a sociedade que se 

frisa, assim como defende Fairclouhg (2016), que a mídia jornalística tem um papel 

imprescindível, não somente em reproduzir a sociedade, mas também é dotada de 

potencialidades que contribuem para sua transformação.  

 

                                                 
7 A noção de texto adotada corresponde à concepção de Norman Fairclough (1995, 2016) que considera texto 
como tudo aquilo que é possível atribuir significado, não somente o ajuntamento de palavras escritas ou faladas.  
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BREVES APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

É importante lembrar que o levantamento de fontes aqui apresentado é parte de uma pesquisa 

maior em que são aferidas diversas variáveis a partir de uma matriz composta por critérios 

morfológicos e cognitivos da cobertura executada pelos jornais impressos Folha de S.Paulo, 

O Globo e Estado de São Paulo, e baseia-se na matriz de análise elaborada por Carlos 

Locatelli (2014), que objetiva dar conta da visibilidade gerada sobre determinados temas ao 

aferir “quem se manifesta, sobre o que se manifesta, como se manifesta, porque se manifesta, 

duração, impacto e intensidade nessa manifestação” (LOCATELLI, 2014, p. 170). Tal matriz 

analítica encontra-se ancorada no modelo de análise tridimensional do discurso de Norman 

Fairclough (2016), que busca a relação dialética entre texto, prática discursiva e prática social.  

As fontes levantadas nesse estudo resultam da leitura de 43 materiais do gênero informativo 

coletados nos jornais investigados em edições publicadas entre maio de 2017 a fevereiro de 

20208 e foram classificadas em duas categorias: únicas, cujas opiniões não são contrapostas 

por outras fontes nos materiais informativos, e combinadas, quando duas ou mais fontes 

argumentam. Posteriormente, as fontes foram agrupadas levando em consideração os grupos 

sociais e interesses que manifestam, resultando em um esquema que permite a compreensão 

mais detalhada de como operam os jornais em suas construções discursivas sobre o tema em 

questão. 

 

OS INTERLOCUTORES DO DISCURSO 

Quanto às fontes que se manifestam nos textos, a análise mostra que 40% dos materiais (17 

textos) não fazem menção explícita a fontes informativas (sejam elas pessoas, instituições ou 

documentos) e em 60% deles (26 textos) há acionamento de fontes que aparecem nos 

materiais nas modalidades única (16 textos) ou combinada (10 textos).  

Em relação às fontes únicas, ou seja, ocasiões em que somente uma pessoa ou instituição se 

manifesta sobre o tema sem complemento de outras fontes na composição dos materiais 

informativos, predomina a presença de sujeitos a quem interessam a implementação do AST 

EUA-Brasil, sejam eles agentes governamentais brasileiros ou dos EUA, fontes diplomáticas, 
                                                 
8 O período escolhido engloba diversos eventos relacionados à discutibilidade do processo sociopolítico em 
questão: sua proposição, assinatura, apreciação no Congresso, aprovação e sanção pelo presidente da república.  
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ministeriais e entes institucionais; posteriormente, aparecem fontes consideradas especialistas; 

em menor número aparecem fontes do Congresso Nacional; e também fontes documentais 
(Tabela 1).  

Tabela 1: Classificação de fontes únicas. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De forma geral, as fontes ligadas ao AST recorrem a argumentos de um suposto 

desenvolvimento econômico – e muitas vezes tecnológico – que somente seria possível a 

partir da participação do Brasil no setor espacial; realçam também aspectos da política e 

cooperação internacional no setor espacial e destacam que o status de protagonista nessa área 

só poderia existir a partir de uma aproximação com o governo norte-americano.  

O mesmo padrão de argumentação é identificado nas fontes especializadas que destacam a 

importância do AST e outros acordos de cooperação internacional entre Brasil e EUA. Essas 

fontes ressaltam também o lucro financeiro que o país pode ter a partir do início da operação 

comercial da base de Alcântara e a conquista do status de aliado dos EUA.  

Quanto às fontes legislativas, há crítica da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) à 

tentativa de votação do projeto do AST sem sua devida discussão em comissões 

parlamentares, manobra do presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado 

Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ). Em fala atribuída ao senador maranhense Roberto Rocha 

(PSDB-MA), emerge a defesa de que o acordo com os EUA vai proporcionar “[…] o 

desenvolvimento do programa espacial nacional e a crescimento econômico da região” 

(WETERMAN, 2019. p. 12)9.  

                                                 
9 WETERMAN, Daniel. Senado aprova uso da base de Alcântara pelos EUA. Jornal Estado de São Paulo. São 
Paulo. 11 de Nov. de 2019.   
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Os veículos também recorrem a outros textos como únicas fontes nos materiais informativos. 

São utilizados um texto informativo da agência Reuters e o próprio texto do AST, sob os 

quais se constroem outras narrativas informativas. 

A análise de fontes únicas no corpus não mostra pessoas ligadas às comunidades quilombolas 

de Alcântara, seus representantes ou mesmo movimentos sociais que advogam em prol da 

causa quilombola, mas centra-se quase totalmente em vozes que, em uníssono, argumentam 

em prol do projeto de abertura comercial da Base de Alcântara.  

 

FONTES COMBINADAS  

A utilização de fontes combinadas nos materiais informativos, ou seja, quando duas ou mais 

pessoas ou entidades falam em nome de si ou de instituições às quais estão vinculadas, pode 

ser confirmada em 10 ocasiões. Em metade delas, todas as fontes que se manifestaram são 

ligadas ao projeto do AST EUA-Brasil. Em apenas uma ocasião esse tipo de fonte divide 

espaço com os representantes dos moradores das comunidades quilombolas de Alcântara; em 

outra ocasião com material textual e com especialistas. A Tabela 2 apresenta sinteticamente a 

combinação de fontes mapeadas nos materiais. 

Tabela 2: Classificação de fontes combinadas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nessa etapa de análise, o caso que mais chama a atenção é que aparecem pela primeira vez 

fontes ligadas às comunidades quilombolas.10 Elas são Yuri Costa, defensor público federal, e 

                                                 
10 CARVALHO, Cleide. Base espacial no Maranhão esbarra em disputa histórica. Jornal O Globo. Rio de Janeiro. 
24 de dez. de 2017. 
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Danilo da Conceição Serejo Lopes, advogado e pesquisador alcantarense. O jornal contrasta 

suas falas às do coronel Luciano Valentim Rechiuti, ex-diretor do CLA, e uma declaração 

oficial emitida pela Casa Civil.  

As fontes que representam os quilombolas argumentam que não houve benefícios às 

comunidades quilombolas desde a implantação da base na década de 1980. “[…] a tecnologia 

de ponta do CLA nunca melhorou a vida dos moradores”, declara o defensor público; já o 

advogado alcantarense afirma que a existência da base “[…] pouco melhorou a condição de 

vida dos moradores locais” (CARVALHO, 2017. p. 8).  

As fontes ligadas ao CLA argumentam em prol da expansão do empreendimento tecnológico 

sobre área de cerca de 22 mil hectares. “É um projeto de Estado e o decreto ainda é válido”, 

afirma o coronel Rechiuti, ao abordar o decreto que designa parte do território do município 

de Alcântara para o CLA; a Casa Civil ameniza o discurso informando que uma possível 

“retirada” de moradores seria “objeto de discussão com a comunidade no momento oportuno” 

(IDEM).  

É possível observar nos materiais a predominância de fontes ligadas ao projeto de abertura 

comercial da base de Alcântara em todos os jornais. Em dois veículos a disparidade entre 

fontes é chamativa: Folha de S.Paulo e O Globo, no contexto analisado, tendem a dar 

visibilidade a fontes ligadas ao projeto da base, sejam elas ligadas ao governo, instituições 

militares, autarquias ou entes diplomáticos, com mais intensidade do que o jornal O Estado de 

São Paulo, veículo em que a análise de fontes combinadas mostra que, apesar de grande 

número de materiais que não mencionam fontes, quando o fazem, demonstram certo 

equilíbrio entre entes ligados ao projeto do AST, fontes legislativas e especialistas. No 

entanto, a busca por fontes ligadas aos movimentos de resistência e luta pelo direito das 

comunidades quilombolas de Alcântara mostrou que esses sujeitos são pouco considerados 

nas construções discursivas os jornais. O Gráfico 1 mostra a ocorrência de fontes por 

veículo.11 

 

                                                 
11 Um aprofundamento detalhado das fontes pode ser visto na dissertação. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/219490. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/219490
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Gráfico 1:  Ocorrência de fontes por veículos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

CONSIDERAÇÕES 

A luta por espaços de visibilidade no ambiente midiático é guia norteadora da atuação de 

diversos segmentos do tecido social, pois, ajuda a compor um repertório plural de 

oportunidades de (re)conhecimento sobre os temas discutidos socialmente. Entretanto, essa 

disputa não diz respeito apenas aos atores sociais que buscam se fazer visíveis, mas também a 

ingerências e interrelações estabelecidas na cultura jornalística – ou pelo menos no jornalismo 

mainstream. 

A explicação detalhada da classificação de fontes dos materiais noticiosos que abordam o 

tema em questão mostra que, ao não proporcionar circunstâncias favoráveis de visibilidade às 

comunidades quilombolas, os jornais investigados tendem a reproduzir a estrutura social em 

que estão inseridos e refletem um contexto de racismo estrutural em que o grupo quilombola é 

alvo de uma cultura de constante desfavorecimento. Essa condição desfavorável pode ser 

evidenciada nesse caso específico tanto pelo baixo número de fontes pertencentes às 

comunidades e movimentos sociais em prol delas, quanto pela inexistência quase completa de 

enquadramentos e argumentos favoráveis a esse grupo.  

Portanto, os resultados da pesquisa chamam a atenção para a erosão da qualidade da 

discutibilidade, ou seja, às condições fáticas de compreensão dos acontecimentos acionadas 

em coberturas jornalísticas executadas por veículos de comunicação que não pluralizam e 

equilibram vozes, atores e enquadramentos, mas que ainda assim reivindicam para si a 

atuação em nome do interesse público. 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

297 

 

BIBLIOGRAFIA 

BENETTI, Marcia. O jornalismo como gênero discursivo. Galáxia, São Paulo, n. 15, 2008. 

FAIRCLOUGH, Norman. Media discourse. Londres: Arnold, 1995. 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. 2. ed. Brasília: Editora da Universidade 
de Brasília, 2016.  

FOWLER, Roger. Language in the news: discourse and ideology in the press. Londres: 
Routledge, 1991. 

LOCATELLI, Carlos. Comunicação e barragens: o poder da comunicação das organizações e 
da mídia durante a implantação de hidrelétricas. Florianópolis: Insular, 2014. 

MAFRA, Renan. Entre o espetáculo, a festa e a argumentação: mídia, comunicação 
estratégica e mobilização social. Belo Horizonte: Autêntica. 2006. 

MAIA, Rousiley. Mídia e deliberação. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.  

MAIA, Rousiley. Mídia e lutas por reconhecimento. São Paulo: Paulus, 2018. 

MARTINS, André Ricardo Nunes. Análise de Discurso da Mídia. In BATISTA JUNIOR, 
José de Ribamar Lopes; SATO, Denise Tamaê Borges; MELO, Iran Ferreira (org.). Análise 
de discurso crítica para linguistas e não linguistas. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2018. p. 158-
183. 

THOMPSON, John B. A nova visibilidade. Matrizes, vol. 1. São Paulo: Universidade de São 
Paulo. 2008. p. 15-38. 


