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SEIS QUESTÕES PARA ENTENDER A 
HEGEMONIA MIDIÁTICA

© Prof. Renato Fialho

SITE: http://sociologando.com.br

IERP-2021

(Aula com base em texto de Dênis de Moraes)

SOCIOLOGIA - 2º ANO ------------ 4º Bimestre →AULA 4

Luto pelos 

607.922 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 98 mortos 

só nas últimas 

24h!
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Fonte: SUS 
01/11/21 – 22h20

1. O SISTEMA MIDIÁTICO ATUAL:

• Fixa sentidos e ideologias.

• Seleciona o que deve ser 

visto, lido e ouvido.

• Define quem é incluído na 

programação e quem fica 

marginalizado dela 

• Ou seja: tem capacidade de 

selecionar agendas e 

pautas.

DEVE 

SER 

VISTO

NÃO DEVE 

SER VISTO

http://sociologando.com.br/
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• Funcionam como uma espécie de 

tribunal ilegal, que aponta para uma visão 

mercadológica e conservadora.

• Ou seja: reforçam os think tanks

neoliberais (tanques de guerra do 

pensamento neoliberal).

• Os grupos midiáticos se ligam aos poderes 

políticos e econômicos → por isso não 

são neutros e isentos: na verdade 

tomam partido!

1. O SISTEMA MIDIÁTICO ATUAL:

2. OS MEIOS SE APROPRIAM DOS CONCEITOS, 
RESSIGNIFICANDO-OS

EXEMPLO DO LÉXICO (conjunto de palavras) 

DE ESQUERDA RESSIGNIFICADO:

• O que chamam de “reforma” – na verdade é 

contrarreforma.

• O que chamam de “inclusão” – na verdade é 

tapeação, arremedo.

• O que chamam de “ditadura” – na verdade é 

aquilo que é democrático e participativo.

• O que chamam de “parceria” – na verdade é 

exploração.
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3. OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO GLORIFICAM O MERCADO...

• ...como se só o 

mercado pudesse se 

converter em instância 

de organização social.

• Na verdade, os meios 

reproduzem a ordem 

baseada no consumo (o 

capitalismo) A MÍDIA ENDEUSA O 

MERCADO CAPITALISTA!

SEJA UM MICRO-EMPRESÁRIO! 

FUJA DO DESEMPREGO, SEU 

VA-GA-BUN-DO!

3. OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO GLORIFICAM O MERCADO

• Anunciam e apresentam ao 

mundo as mercadorias que 

são novidades ou que 

precisam ser relembradas aos 

potenciais consumidores, 

criando um hábito de 

consumo.

• Conservam hegemonias 

instituídas, reforçando-as 

cotidianamente.
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4. CONTROLAM SELETIVAMENTE AS INFORMAÇÕES, A 
OPINIÃO PÚBLICA E OS JULGAMENTOS DE VALORES 

QUE CIRCULAM NA SOCIEDADE

• Impedem a circulação de ideias 

contestatórias.

• Ou seja:  censuram, interditam as 

opiniões diferentes e contrárias ao ponto 

de vista hegemônico, predominante.

• A meta é neutralizar análises críticas e 

expressões de dissenso.

Os norte-coreanos passam fome?

Publicado por CEPSONGUN em 21 de outubro de 2020
https://cepsongunbr.com/2020/10/21/os-norte-coreanos-passam-fome/

5. RECHAÇAM QUALQUER MODIFICAÇÃO LEGAL QUE PONHA 
EM RISCO SUA AUTONOMIA E SEUS LUCROS

• Combate a 

democratização da 

mídia.

• IMPEDEM a liberdade 

de expressão.

• E, em troca, CULTUAM 

a liberdade de 

empresa.

https://cepsongunbr.com/2020/10/21/os-norte-coreanos-passam-fome/
https://cepsongunbr.com/2020/10/21/os-norte-coreanos-passam-fome/
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6. MONOPOLIZAM E CONCENTRAM DIVERSAS ÁREAS DO 
SETOR, OTIMIZANDO O PODER DAS GRANDES CORPORAÇÕES

• Concentração:

• Rádio e TV

• Internet e jogos 

eletrônicos

• Editorial, 

telecomunicações e 

celulares

• Publicidade e marketing, 

etc.

6. MONOPOLIZAM E CONCENTRAM DIVERSAS ÁREAS DO 
SETOR, OTIMIZANDO O PODER DAS GRANDES CORPORAÇÕES

• O objetivo é garantir o maior 

domínio possível sobre as 

cadeias de fabricação, 

processamento, comercialização 

e distribuição dos produtos e 

serviços...

• Incrementando a rentabilidade e 

os dividendos monopólicos.
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ASSISTA AO VÍDEO: “OS 5 FILTROS DE NOAM CHOMSKY”

https://youtu.be/34LGPIXvU5M

ASSISTA TAMBÉM: “LEVANTE SUA VOZ”

https://youtu.be/hlgvEuysACI

https://youtu.be/34LGPIXvU5M

