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Zero hora prega o extermínio de espécies — a ideologia nos meios 
de comunicação de massa.  

Marcos de Oliveira Muller1 

Introdução:  

Comecemos dum modo amplo!  

As relações sociais da atualidade estão marcadas, cada vez mais, pelo 
fenômeno da comunicação de massa. Trata-se dum arsenal poderosíssimo 
que atinge, de diferentes modos, com mecanismos seletivos e com 
propósitos diversos, o quotidiano dum sem número de pessoas e que tem, 
evidentemente, um papel importantíssimo na diligência da vida social. 
Através da produção, transmissão e recepção de formas simbólicas, num 
enorme potencial massificador, proporciona-se uma série de informações 
que entram, inclusive, na formação, construção, manutenção e 
transformação da identidade, o que nos remete à questão da consciência e 
do agir humanos. Somos, em muito, função dos meios de comunicação de 
massa que nos atingem quotidianamente.  

Tal arsenal, como bem o sabemos, ocupa um lugar privilegiado em 
nossa sociedade — o que equivale dizer: no sistema capitalista — vendendo 
— desde produtos materiais até estilos de vida. Dito doutro modo, os meios 
de comunicação de massa, em grande medida, sustentam e são sustentados 
pelo sistema capitalista. Aqui, insere-se um elo bastante forte, um sustentar 
primordial: o estabelecimento e sustentação de relações de poder e 
dominação. Entra em cena, então, dum modo inexorável, a inter-relação 
entre comunicação de massa e ideologia. Frisemos uma fundamental 
contextualização a fim de que não se corra o risco de cair no que Thompson 
(1) chama de falácia do internalismo, onde haveria um caráter ideológico 
em si e independente: trata-se duma contextualização sócio-histórica, que 
envolve a produção/transmissão, construção e recepção/apropriação de 
formas simbólicas (1). Assim, estamos interessados, neste estudo, em 
analisar e interpretar formas simbólicas que cumprem um papel ideológico 
significativo.  
                                                      
1 CPG em Psicologia Social e da Personalidade / PUCRS — Porto Alegre — RS. Grupo de 
Pesquisa em Ideologia, Comunicação e Representações Sociais. 
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Para tanto, escolhemos alguns textos, escritos por diferentes autores, 
publicados numa seção nobre (a seção “cultural” de domingo) dum grande 
— quase oligopólico — jornal, durante uma sequência de domingos. Foram 
publicados na forma duma série intitulada Espécies em Extinção (que inclui 
outras “espécies” e que, quando da elaboração deste trabalho, ainda estava 
em andamento — conforme notas 1 e 2, no fim deste capítulo).  

Utilizamos o referencial metodológico da Hermenêutica de 
Profundidade (HP) de John Thompson (1), que se constitui, basicamente, de 
três fases: 1) Análise sócio-histórica; 2) Análise formal/discursiva; 3) 
Interpretação/reinterpretação. Tal referencial é utilizado para compreender e 
interpretar formas simbólicas; no caso da interpretação da ideologia, há uma 
inflexão crítica sobre essas fases, usando-as com a finalidade de identificar 
o significado a serviço do poder (1).  

Situando a análise:  

Conforme a inflexão crítica mencionada anteriormente, a análise 
sócio-histórica se orienta, então, para o estudo das relações de dominação, e 
a análise formal / discursiva, para a identificação das “(...) características 
estruturais das formas simbólicas que facilitam a mobilização do 
significado.” (1, p.292). Thompson propõe, a partir daí, a fim de 
desenvolver a conexão entre tais características estruturais e a interpretação 
da ideologia, o seguinte quadro dos modos e estratégias de operação da 
ideologia (pp.60 e 292-3):  

Modos de operação da ideologia  

Modos gerais 
Algumas estratégias típicas de 

construção simbólica 

Legitimação 
Racionalização: Universalização, 
Narrativação 

Dissimulação 
Deslocamento: Eufemização, Tropos 
(sinédoque, metonímia, metáfora) 

Unificação 
Estandartização: Simbolização da 
unidade 

Fragmentação Diferenciação, Expurgo do outro 

Reificação 
Naturalização: Eternalização, 
Nominalização/passivização 
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Entretanto, o autor não os coloca duma forma exclusiva e fechada, 
mas deixa em aberto a possibilidade de operação doutros modos e 
estratégias. Além disso, entendemos que tais modos e estratégias não 
operam isoladamente, mas singularmente combinados.  

Análise crítica  

Seguiremos, agora, com uma breve análise argumentativa e 
interpretativa (esperamos que sirva de incentivo para que o leitor possa 
vislumbrar outras nuanças — algumas, talvez, saltem aos olhos — que 
mereçam, a título de análise, ser apontadas) específica para cada uma das 
espécies em extinção da sequência selecionada, que são as seguintes, em 
ordem cronológica crescente: Yuppies (4), O Noivo (5), O Jovem 
Comunista (6), O Bicho-Grilo (7), O Jornalista Boêmio (8). (Fazendo parte 
das respectivas matérias, foi publicada uma foto ilustrativa para cada uma 
delas, as quais — além, evidentemente, da diagramação resolvemos 
suprimir.)  

1. Yuppies: Profetas da religião que reverenciava o dólar.  

A juventude foi new wave, rockabillie, heavy metal, skinhead, dark, 
punk, new age e yuppie na década de 80. Alguns tipos permanecem 
agarrados nas boias da modernidade, com o pescoço já molhado. 
Outros naufragaram definitivamente com o peso de uma época 
narcisista devoradora e desiludida. Era de uma gente atrapalhada, de 
uma tevê apatetada, de um cinema estéril, de uma música repetitiva e 
de uma ceifadeira chamada AIDS, que amaldiçoou até mesmo alguns 
que não transaram. Pelo menos uma destas espécies, especialíssima, 
está condenada à rápida extinção. Os yuppies — sigla que define o 
young upwardly mobile urban professional, o jovem profissional 
urbano em ascensão — estão com os dias contados. 

Predadores da Era Reagan, prosperaram pela absoluta ausência dos 
seus inimigos naturais: a honestidade, a decência e a consciência. 
Foram arautos e profetas de uma religião que rezava em dólares. 
Bilhões deles. 

Seu verbo preferido era ostentar. Um chip cerebral conectado com 
cartões de crédito era uma espécie de Deus de plástico. “Quem tudo 
quer, tudo pode”. Lema, frase de um hino quase religioso do dourado 
catecismo yuppie. Tiveram seus dedos decepados pelo crack da Bola 
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de Nova Iorque em 1987. Foram-se os anéis. Ficaram os Rolex, 
símbolo de um tempo que parou no tempo, e os ternos Armani, mas 
sem os charutos Hoyo Monterrey, de 140 dólares, que recheavam um 
bolso inteiro, à esquerda da agenda eletrônica Cartier — embora os 
preciosos números telefônicos não servissem mais para nada. Os 
celulares emudeceram. 

Foram-se as Ferraris Testarosa, os Volvos e as BMWs, as ilhas 
privadas, águas azuis, plenas de sol, o Concorde, o flat em Londres. 
Arrogância, definitivamente, nunca pagou imposto. Mas os yuppies 
pagaram muito caro por ela. E, ao contrário da ararinha-azul, 
ninguém vai chorar quando o último deles tiver desaparecido. 

Em primeiro lugar, atentemos para o fato de que as características e 
adjetivos apontados à década passada podem ser facilmente aplicados à 
presente década. Especialmente a injustiça social está aí, cada vez mais, 
para provar isso. Portanto, de forma alguma são fatos duma época passada, 
mas estão bastante presentes, fazendo parte duma estrutura que engloba e 
ultrapassa o mundinho dos yuppies de Nova Iorque. A busca dessa ascensão 
social, desse enriquecimento, é um fluxo burguês, um caminho talvez hoje 
mais difícil de ser trilhado, e, se os yuppies entraram num processo de 
extinção, não foi porque eram maus e abomináveis, mas, talvez, porque a 
estratificação social tenha aumentado. A arrogância talvez tenha residido 
justamente aí, na falta de consciência de que, dos berços de que vieram, não 
poderiam seguir tão facilmente na obtenção de conquistas que os de fato 
berços de ouro desde sempre, por meio da herança, tiveram garantidas. Ou 
seja, os yuppies tiveram o gosto, inédito para eles, da riqueza exuberante, e 
lambuzaram-se muito, irremediavelmente. Todavia, os sempre ricos e 
poderosos, os donos do jogo, continuam lá, e a mesma mão que, por 
conveniência, alimentou os ditos yuppies, acabou empurrando-os de sua 
reles e frágil escada e observou, de camarote, sua queda. O lema “Quem 
tudo quer, tudo pode” foi, com isso, um equívoco da mesma falta de 
consciência, uma distorção de que nem tudo é para quem quer, mas para 
quem pode, ou, expressando o liberalismo ainda muito em voga: Quem 
pode mais, chora menos, mas acabaram com o Querer não é poder. Se os 
yuppies estão em extinção, os bens representantes da vida que sempre 
almejaram não o estão, como bem demonstra os itens ao final do texto, 
dando os créditos dos objetos que aparecem na foto ilustrativa dum yuppie 
(com os telefones, inclusive, donde adquiri-los).  
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2. O Noivo 

O Noivo foi na Antiguidade o sujeito que, em vez de raptar a 
namorada, preferia pedir aos pais da moça a mão da pretendida. Com 
o Noivo, portanto, o homem das cavernas ganhou um neto ajuizado, 
movido por boas intenções e dotado de um verniz de civilização a 
recobrir-lhes as disposições bárbaras. A evolução dos tempos fez do 
Noivo aquele sujeito que, acossado pela absoluta impossibilidade de 
extrair da namorada mais que assustados abraços no som da sala, sob 
a zelosa supervisão da futura sogra, sucumbia ao ritual do noivado 
para avançar alguns milímetros em seus objetivos expansionistas. O 
anel da mão direita tinha um nome — Romeu e Julieta — e se 
compunha de uma pérola e um brilhante, sempre juntinhos. Era o 
instrumento para a anexação de duas colinas, ou para incursões no 
mais cobiçado dos vales.  

Noivar, explicam os dicionários, sempre quis dizer “contratar 
casamento” — e muitos povos codificaram pesadas punições para 
quem se atrevesse a romper tal compromisso sem justificativas 
convincentes. No Brasil, historicamente, os dois tipos de Noivos — o 
bom e o mau, ambos em acelerado processo de extinção — 
raramente optam por rupturas. O Noivo bom mantém o compromisso 
porque efetivamente deseja casar-se, e só descumpre a promessa 
quando se apaixona por outra (com quem logo trata de noivar). 
Noivo mau (também chamado de Noivo eterno) é o que nunca 
pensou em casamento. Só pensa naquilo, compulsão que acaba por 
transformá-lo num profissional do sofá.  

Um Noivo dos bons tempos exigia a movimentação de um elenco 
mínimo de coadjuvantes (além da moça) num cenário 
minuciosamente construído. O pai severo e a mãe alternadamente 
desconfiada e confiante ocupavam a sala maior. Uma porta 
entreaberta dava para a sala equipada com um único som — o som 
do Noivo. A irmã mais nova se encarregava de transmitir à moça 
sinais de perigo. Hoje, não é preciso noivar para fazer muito mais do 
que faz um Noivo ortodoxo. Melhor que usar anel na mão direita é 
usar camisinha.  

Traz-se, agora, a tônica das extinções para a dinâmica familiar. 
Façamos — como podemos fazer para todas as outras espécies em extinção 
— a seguinte pergunta: Será que, realmente, o noivo está em extinção? 
Podemos admitir que as normas morais rígidas das relações homem-mulher 
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e familiares afrouxaram-se um pouco das últimas décadas até hoje, e, com 
isso, os modos de transcorrer um noivado também mudaram. Entretanto, a 
sociedade continua fundamentalmente patriarcal e machista. Assim, para o 
noivo conseguir o que realmente quer, como o texto subentende, seus 
objetivos expansionistas, ele não precisa mais usar anel na mão direita, mas 
sim, camisinha, aludindo-se, aqui, à AIDS. E o papel da mulher, nesse 
contexto, onde fica? Será ela apenas algo a ser conquistado, como 
antigamente, mudando apenas o fato de que agora a facilidade aumentou e 
de que a camisinha se faz necessária?  

3. O jovem comunista:  

Ainda existem garotões que acham possível misturar rebeldia com 
stalinismo, mas seus dias estão contados.  

O jovem comunista é um triste anacronismo. Como um comunismo 
pode ser jovem? Como um jovem ainda pode ser comunista? É 
justamente pela incongruência, pela impossibilidade de associação 
entre o que é novo (ou deveria ser) com o que é definitivamente 
velho, gasto e ultrapassado, que o jovem comunista é uma espécie em 
acelerado processo de extinção. Ainda restam alguns zurrando por aí, 
é claro, pensando em alçar-se a cargos públicos, discursando de dedo 
em riste e — surpresa das surpresas — posando de rebeldes. 
Rebeldia e stalinismo de fato é uma mistura mais implausível do que 
Rambo e Gandhi, presuntada e arroz integral, Ruanda e Suécia. O 
jovem comunista finge que não sabe disso. 

Durante o longo (e merecidíssimo) processo de execração do ex-
presidente Fernando Collor, garotões de todo o Brasil pintaram as 
caras e saíram às ruas para exigir a derrubada do facínora. 
Concederam um outro — e muito mais louvável — sentido à palavra 
colorir. Só que, de repente, alguém decidiu decretar que o líder deles 
era um certo Lindbergh Farias Filho. Jeitão de bom moço, sorriso 
aparentemente franco, bonito, o menino virou muso do impeachment 
e muita gente foi atrás. Collor caiu (não tão fundo quanto 
gostaríamos), mas o tempo mostrou que, de certa forma, Lindbergh 
não era muito melhor do que ele. 

Lindbergh, afinal, revelou-se a mais perfeita encarnação da 
contradição ambulante que é o “jovem comunista”. Ele venera João 
Amazonas — um “velho comunista” (espécie quase tão extinta 
quanto o pássaro Dodô das Ilhas Maurício). Ele é a favor da 
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estatização como cura para todos os males. Ele acha que O Capital 
serve para alguma outra coisa que não seja permanência na estante. 
Julga Fidel Castro um cara legal e, de vez em quando, escuta Prá 
Não Dizer que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré. Um caso 
grave, portanto. 

É melhor desconfiar de quem tem 18 anos e não possui ideais mais 
ou menos socialistas, sonhos utópicos e vertigens ecumênicas. Mas 
entre possuí-los e tornar-se um “jovem comunista” não existe apenas 
uma grande diferença: existe uma contradição inteiramente 
insuplantável. 

Esse texto traz, como exemplo ideal da espécie em questão, uma 
pessoa específica (o então presidente da União Nacional dos Estudantes — 
UNE), que aparece, na foto ilustrativa, num comício, com a legenda: “No 
púlpito: Lindbergh Farias Filho, o muso do impeachment, posando de 
rebelde numa manifestação em Porto Alegre, em 1992”. O ponto central é o 
comunismo, o socialismo, as estatizações, o papel político da juventude... 
São colocados como “anacronismos”, “sonhos utópicos”, incongruentes e 
associados à imaturidade. A direcionalização do texto é grosseira, ofensiva 
e ridicularizadora, com os tons jocosos da série intensificados. Na visão do 
texto, o jovem pode — o que até é “normal” — possuir, por imaturidade, 
“ideais mais ou menos socialistas, sonhos utópicos e vertigens ecumênicas”, 
mas não exercê-los, pois isso o remete a uma “contradição insuplantável”, 
colocando-o nesse rol de figuras altamente execráveis. Aqui, o jornal exerce 
seu poder sobre uma pessoa específica, que, obviamente, generaliza-se; 
com isso, atinge, ao mesmo tempo, tanto a pessoa referida quanto o grupo 
em que é colocado como representante (os “jovens comunistas”). Poder-se-
ia concluir, com isso, que o jornal em pauta defende, pela ridicularização de 
tal exercício político e de pontos de vista que não sejam compatíveis com os 
seus, o sistema político e social do capitalismo (por exemplo, quando esse 
texto diz que a “espécie” em questão “é a favor da estatização como cura 
para todos os males”).  

4 “O bicho-grilo  

O “ripongus doidus”, um remanescente de outras e malucas eras, luta 
para não desaparecer da face da terra.  

O bicho-grilo (ripongus doidus) é indubitavelmente uma espécie em 
extinção, embora já tenha praticamente nascido assim. De qualquer 
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forma, os estudiosos ainda não chegaram sequer a uma conclusão 
sobre a correta notação científica: bicho-grilo, com hífen, ou bicho 
grilo, sem hífen? Fiquemos com bicho-grilo com hífen, por enquanto. 

A pelagem do bicho-grilo é inconfundível. As manchas, 
harmonicamente distribuídas, simulam rostos de Che Guevara, Janis 
Joplin, Jimi Hendrix, símbolos do PV ou capas de discos de bandas 
como Led Zeppelin. Os habitats naturais do bicho-grilo são as feiras 
de artesanato, o Brique da Redenção, grêmios estudantis, shows de 
música folclórica latino-americana e quitinetes de fundos, 
penumbrosas, decoradas com pôsteres de Charles Chaplin e uma 
samambaia — que é a mais perfeita representação do que se pode 
chamar de natureza morta. Nesses cubículos, o ar apresenta a 
densidade ideal de incenso necessária à sobrevivência do bicho-grilo. 
Em Porto Alegre, a maior colônia de bichos-grilos, naturalmente está 
na rua Silva Sóóóó. O burro zurra, o gato mia, o cachorro late, a 
galinha cacareja. E o bicho-grilo balbucia. Alguns de seus sons já 
foram traduzidos. Exemplos: bicho (pessoa), baia (casa), careta 
(cigarro), picho (dinheiro). O bicho-grilo tem hábitos higiênicos, 
digamos, peculiares — levemos em conta o relativismo cultural —, 
como demonstra a característica oleosidade das longas cabeleiras. 

As causas da extinção do bicho-grilo ainda não foram determinadas. 
Alguns cientistas atribuem-na à falta de novas músicas de Raul 
Seixas; outros, à baixa taxa proteica de sua dieta, exclusivamente à 
base de pão de queijo. Na época da reprodução, os bichos-grilos 
repetem um ritual milenar de acasalamento. Refugiam-se em 
acampamentos na Serra Gaúcha, sob alimentação especial — 
macarrão com sardinha — e fumam longos e grossos cigarros de uma 
erva mística, que chama de coisa. Os resultados são filhos com 
nomes de Cachoeira, Pedra, Melado, Capim, por aí. 

Mesmo à beira da extinção, os bichos-grilos apresentam capacidade 
de regeneração impressionante. Sobrevivem, como as lagartixas e as 
estrelas-do-mar, até à extirpação de membros importantes, como Jim 
Morrison e, recentemente, Kurt Cobain. E, ao contrário dos 
golfinhos, das baleais e dos lemingues, não costumam cometer 
suicídio coletivo. 

Embora torcida não falte para isso. 

Passamos, aqui, para o estilo e opção de vida, opção essa que se dá, é 
claro, dentro de limites e não é, de forma alguma, livre, pois está inserida 
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em todo um contexto sócio-histórico (que, se não está em primeiro plano, 
tem de estar ao menos, como pano de fundo em qualquer estudo em 
Psicologia Social). Fala-se, aqui, do estilo hippie. A jocosidade se 
intensifica ao ponto do desrespeito pelas pessoas, tratando-os como 
desprezíveis animais, bichos mesmo, cujo habitat são “feiras de artesanato, 
grêmios estudantis, shows de música latino-americana e quitinetes de 
fundos, penumbrosas (...)”, “(...) nesses cubículos, o ar (...) de incenso (...)”. 
Como todo bicho tem uma linguagem, a desses é o “balbuciar”, e sua dieta 
é de baixo valor proteico, talvez um dos fatores envolvidos em seu processo 
de extinção. Acampam para acasalar, onde fumam “longos e grossos 
cigarros duma erva mística” (alusão à maconha), e, daí, resultam filhos 
“com nomes de Cachoeira, Pedra, Melado, Capim, por aí”. Têm grande 
capacidade de regeneração, sobrevivendo “(...) até a extirpação de membros 
importantes, como Jim Morrison e, recentemente, Kurt Cobain”. Esses 
“extirpados”, entretanto, sequer foram “hippies”, o que talvez ateste, 
provavelmente, mais a falta de conhecimento desse fato por parte do autor 
— fazendo-o, assim, menos “maldoso” — do que o uso consciente dum 
outro artifício manipulatório (a estratégia de generalização, que podemos 
constatar em toda a série). Jim Morrison, poeta e vocalista da banda de rock 
americana The Doors, entre 1966 e 1971 (ano de sua morte), foi 
considerado inimigo público nº 1, após sua prisão, durante um show, por ter 
se extremado em seu comportamento, considerado, na época, como 
demasiadamente lascivo e irreverente e que ocasionou a “Cruzada pela 
Decência”, apoiada pelo então presidente Richard Nixon, em 1969. Era, 
portanto, uma figura contestatória e política, e, como tal, indesejável à 
sociedade dita civilizada. Kurt Cobain, líder da também americana banda 
Nirvana, que se suicidou em 8 de abril de 1994, tragado pela era da MTV — 
Music Television, foi o representante-mor do mundialmente conhecido 
“movimento grunge” (sobre o qual a voraz indústria da moda rapidamente 
lançou suas garras), em Seatle, EUA. Ambos têm sua morte comemorada 
por pessoas do tipo do jornalista do texto em questão, que torce pelo 
“suicídio coletivo” desse tipo de gente, ou, melhor dizendo, desse tipo de 
“bicho”, desajustados e marginais além do tolerável. O recado é o seguinte: 
Quem não se adapta ao sistema precisa ser extirpado!  

5. O jornalista boêmio 

99 
 

A espécie está virtualmente extinta, mas um pequeno vestígio, o 
paletó, mostra que ela ainda sobrevive.  

Muitos historiadores da imprensa brasileira defendem a tese de que o 
jornalista boêmio já não é uma espécie em extinção: está tão extinto 
quanto um glipdonte — aquele tatu pré-histórico que parecia um 
fusca. Um detalhe, porém, intriga os mesmos historiadores: o paletó 
do jornalista boêmio. Se ele (o paletó) continua ali, onde sempre 
esteve, nas costas da cadeira atrás da mesa reservada ao jornalista 
boêmio, não estaria comprovado que ele o (jornalista boêmio) pode 
voltar à ativa a qualquer hora? A pergunta estimula a teoria de que o 
jornalista boêmio não está inteiramente extinto. Sobrevive, 
embalsamado em álcool. 

Tanto sobrevive que aparece bissextamente na redação onde seu 
nome consta da relação de funcionários. Quem conseguiu avistar um 
jornalista boêmio durante o expediente — uma raridade, quase uma 
benção — sabe que, embora nunca saia de casa sem o paletó, jamais 
o veste. Quem o veste é justamente a cadeira do jornalista boêmio — 
para quem o traje é um truque e uma senha. O paletó na cadeira 
informa não apenas que seu dono ainda não está extinto como, 
também, que embora não esteja lá, esteve e voltará a estar. Talvez, 
em breve. No momento, deve estar no banco, fechando durante o dia 
sempre curto buracos abertos por noites sempre longas. Ou, quem 
sabe, em algum de seus outros empregos. 

O jornalista boêmio, enquanto profissional, a nível de companheiro, 
está sempre optando. Opta entre um emprego e outro. Opta entre uma 
frase iracunda de Brecht e uma citação agressiva de Brecht. Opta 
entre uma noitada inadiável e uma matéria inadiável — essa é, 
sempre, a opção mais fácil. Nesse caso, o jornalista boêmio alerta 
prontamente: “Optei!”. 

O jornalista boêmio também sempre sabe mais do que publica. Ou 
porque não escreve bem –“mas apura muito bem”, ressalvam colegas 
e parentes —, ou porque a fonte transmitiu a informação não ao 
repórter, mas ao amigo. Para saber tudo o que o jornalista boêmio 
sabe, os leitores não devem procurar a página onde escreve (ou 
deveria escrever). Deve procurar o bar que frequenta. 

Outra espécie de desajustados. Temos, nesse texto, uma alusão ao 
funcionário fantasma, aquele que não cumpre com seus deveres, presente 
especialmente, de acordo com o que muito se tem acusado, no serviço 
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público (o qual sempre teve suas ineficiências realçadas pela imprensa, e 
seus funcionários, generalizadamente, tipificados como fantasmas). 
Indiretamente, ocultamente, o texto faz, com isso, propaganda das 
privatizações. O jornalista boêmio é alguém que vive, como repetidamente 
ressalta o texto, optando: “Optei!”. Ora, “Optei” é um dos slogans, 
relativamente bem conhecido pelo público, do Partido dos Trabalhadores, o 
PT, oposicionista e favorito para as eleições de outubro de 1994. Por 
associação, então, liga-se a figura dessa mais uma abominável espécie em 
extinção ao referido partido (e, obviamente, aos seus partidários). Mais uma 
vez, o poderio ideológico utilizado num de seus meios prediletos (o que 
mais dá conta das relações de dominação social): o político. — “Não” às 
alternativas políticas!  

Síntese interpretativa  

Voltando a Thompson, ele nos diz que  

interpretar a ideologia é explicitar a conexão entre sentido 
mobilizado pelas formas simbólicas e as relações de dominação que 
esse sentido ajuda a estabelecer e sustentar. (...) é um processo de 
síntese criativa (1, p.293).  

Sintetizadamente, podemos identificar, nos textos estudados, todos os 
modos e estratégias da ideologia, além daquela estratégia que mais 
apontamos, que é a jocosidade e a ridicularização, às quais podemos 
agregar no modo dissimulação (“Brincando, brincando, a linguiça vai 
entrando”) e, talvez, ainda num modo que poderíamos chamar de 
deslegitimação (baseado na descreditação e desclassificação de seus alvos). 
Além desses, há uma outra estratégia, também bastante usada nos textos, 
fundida com a jocosidade, que é o que podemos chamar de cientificização, 
que seria a colocação do que se está expondo como se fosse um 
conhecimento fundado cientificamente (por ex.: “Segundo cientistas...”, 
“Pesquisas afirmam que...”); esta estratégia se enquadra na legitimação. Há, 
também, a rotulação (“labeling”), uma outra estratégia da reificação, 
atuando, conjuntamente, com a generalização (simbolização da unidade, 
servindo ao modo unificação). Outra estratégia ainda — se é que a podemos 
colocar como estratégia, mais do que como traço de caráter — seria a 
pretensão, que também se enquadraria na legitimação. Em tudo isso, 
procura-se uma cumplicidade com o leitor, colocando-se, direta ou 
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indiretamente, no grupo do nós, um nós englobante, generalizador, quase 
que anônimo.  

O título da série, Espécies em Extinção, é bastante explicitador e 
significativo. Nela, o expurgo do outro é mais que uma estratégia, mas 
quase uma lei geral no que concerne aos indesejados de fato (pois, na série, 
há, a um nível de certa dissimulação, a apresentação de pseudo-indesejados, 
isto é, fracamente indesejados, como é o caso do “yuppie” e do “noivo”, 
onde o que realmente representam não é indesejado). Pensamos que, dentre 
os cinco textos, o do “jovem comunista” e o do “bicho-grilo” são os que 
mais trazem uma carga ideológica. O segundo texto, o do “noivo”, é quase 
como uma dissimulação, uma amenização da série, buscando, com a 
tentativa de conquista da simpatia e confiança do público, legitimidade e 
consenso acerca da mesma. Após o texto do “noivo”, a sequência vem com 
toda a força ideológica (o “Jovem comunista”).  

Um ponto central é que todos eles são postos como sendo, 
essencialmente, anacrônicos, e, como tal, devendo ser abandonados a um 
passado esquecido. São, assim, coisas ultrapassadas, que não tem mais 
lugar na sociedade atual, pós-moderna. Têm um caráter extremamente 
normatizador, ditando o que deve ser extirpado e, por conseguinte, o que 
deve ser cultivado. Exercem, duma posição absolutista e de dona da 
verdade, o julgamento sobre o que é bom e o que é mau. Sonham com um 
juízo final em que esses maus sejam condenados, livrando os bons de seu 
incômodo convívio, e, na medida do possível (e dos limites máximos do 
admissível), não poupam esforços para adiantá-lo e concretizá-lo.  

A dimensão ética  

Tendo em vista o lugar de importância e de poder que ocupam os 
meios de comunicação de massa, não se pode deixar de lado a problemática 
ética. Uma das características dos meios de comunicação de massa, como 
mediadores da cultura, é que se inseriu, com eles, uma ruptura entre a 
produção/transmissão e a recepção/apropriação de formas simbólicas (1). 
Nessa ruptura, temos uma relação basicamente unidirecional, onde as pessoas 
que recebem tais meios ficam bastante restritas à passividade. De fato, sendo 
os meios de comunicação de massa privados, a liberdade de expressão (a 
liberdade de imprensa, por ex.) é muito limitada. Quem determina o que, 
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como e quando algo deve ser produzido/transmitido é, em última instância 
(e, muitas vezes, em primeira), quem detém a propriedade do meio de 
comunicação. E, se quem trabalha nessa produção/transmissão já está 
subordinado aos grandes ditames, quem unicamente os recebe está quase 
numa posição de subjugação, pois, caso se sinta ultrajado e indignado com 
algo, muito pouco pode fazer (pode, no máximo, rasgar, pisotear e queimar 
o jornal, ou dar um tiro na televisão, ou ainda mandar surdas cartas de 
protesto, que, talvez, possam até servir de chacota na redação ou de material 
para uma outra publicação do gênero). A série de textos em questão, 
repetindo o que muito se faz nos meios de comunicação de massa, afirma 
valores sem os pronunciar (muitas vezes, dizendo que algo é ruim, deixa 
implícito o que é bom — ou nem tão implícito assim: o que é bom é o que 
não é ruim como isso) e, praticamente, não permite pronunciamento de 
defesa. Eticamente falando, comunicação é um serviço público, isto é, deve 
estar a serviço da comunidade. A comunicação privatizada, como é o caso do 
Brasil, onde a comunicação é um bem irrestritamente particular, fere esse 
direito humano à comunicação, pois só algumas podem dizer sua palavra, 
mostrar o que pensam, dar suas versões da realidade... Constitui-se, desse 
modo, em relações antiéticas, despejando, pelo poderio que compreende, 
produções manipulatórias, visões de mundo, tendenciosidades etc. 

Tais produtos ganham significância na medida em que são 
apropriados no quotidiano, entrando, então, no permanente processo de 
constituição da identidade (inseparavelmente pessoal e social). A 
responsabilidade ética dos meios de comunicação de massa, por isso, é 
muito grande. O jornal do tipo do que está em questão é, em nossa 
sociedade, um bem de consumo de elite, cujo consumo depende de critérios 
econômicos e culturais; dentro do referido jornal, a seção em que foi 
publicada é a mais elitizada. Resultado: atinge, basicamente, a elite, que, 
constitutiva da parte favorecida e dominante da sociedade, tem o 
conservadorismo incentivado e alimentado.  

O potencial crítico da HP (1) leva, para além dos conflitos de 
interpretação, à questão da justiça social. Nas palavras de Thompson, a 
reflexão crítica “(...) está interessada não com a pergunta ‘Essa 
interpretação é correta?’, mas, antes, com a pergunta ‘Essas relações sociais 
são justas?’” (1, p.325). Leva, portanto, também a uma dimensão ética e 
política. Está implicada com a conscientização e com o agir relativos às 
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situações e condições de vida das pessoas. Além disso, é inerente ao viver o 
compreender e o interpretar, constituintes do existir humanamente 
(inclusive, como diz Ciampa (2), a interpretação do que vale ou não a pena 
ser vivido). As pessoas que vivem em condições subumanas, a “categoria 
dos excluídos” (3), em alarmante número, é que estão, hoje e agora mesmo, 
extinguindo-se, sucumbindo a tais condições. Ao invés de desejar e buscar a 
execração do marginal e do indesejado ao status quo, esperamos que a 
estrutura que mantém tal situação é que se extinga, e, aqui, incluo atitudes 
como as descritas nos textos estudados, definitivamente incongruentes e 
anacrônicas (além de nauseantes, indignantes e fascistóides). Podemos 
traduzir a mensagem geral da série, que colabora com a construção e 
reforçamento de preconceitos, como um prenúncio — e um desejo — dos 
poderosos (que talvez se julguem deuses divinos e onipotentes): — O juízo 
final está chegando!  

God save the people.  

Notas 

1. Quando da elaboração deste trabalho, a série dominical “Espécies 
em Extinção” estava em pleno curso, e assim continuou por um bom tempo 
— até a matéria suprema do domingo de 23/04/95, assinada pelo Sr. 
Eduardo Bueno, pondo fim à mesma após um ano de seu início e fazendo 
um balanço, esbanjando o característico ritmo despreocupadamente 
eufórico (para não dizermos, por exemplo, oligofrênico) e debochado, das 
45 “espécies em extinção” honradas por tal iniciativa e das reações de 
protesto (incluindo ameaças) que chegaram à redação (e até das reações que 
eram esperadas, mas que, lá, não chegaram). Citemos algum trecho: 
“Durante 47 semanas, os leitores da Revista ZH se depararam, todo 
domingo, com o diagnóstico de um grupelho, uma seita, uma tendência ou 
uma tribo — algumas francamente inofensivas, outras decididamente 
perigosas (...) E ‘extinção é para sempre’ — felizmente, no caso da maioria 
das espécies selecionadas por Zero Hora. (...) Disposta a ser politicamente 
incorreta — justamente porque, apesar de sincera, jamais deixou de ser 
cínica — a sessão nunca fugiu da polêmica” (A título de curiosidade, a 
matéria traz uma lista com 45 espécies — ou isso foi por lapso na lista, ou a 
ânsia de proclamar e pregar tais extinções fez com que saísse “47 semanas”, 
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a não ser que duas delas [ou uma, por duas vezes] tenham sido privilegiadas 
em mais duma semana). Deveras inteligente.  

2. A sequência escolhida da série foi a correspondente às cinco 
semanas exatamente anteriores àquela em que este trabalho foi elaborado.  
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Introdução  

O tema deste estudo liga-se ao projeto de pesquisa “A palavra como 
dominação: o uso da comunicação — verbal e eletrônica — nas práticas de 
diversos grupos religiosos”, do professor Pedrinho Guareschi, do qual 
somos bolsistas de iniciação científica. 

A principal motivação em realizar este trabalho relaciona-se ao 
conceito “território de fantasia”, que será discutido e analisado sob dois 
enfoques — psicossocial e psicanalítico. A interação entre estes dois 
campos não só mostrou-se possível, como necessária, para se começar a 
entender este fenômeno social que é o movimento religioso neopentecostal 
no Brasil, em particular, a IURD (Igreja Universal do Reino de Deus).  

Entendemos que este estudo assume especial relevância num 
momento histórico em que vemos uma sociedade confusa, com paradigmas 
sociais, políticos, econômicos e religiosos contraditórios. É neste contexto 
histórico da pós-modernidade que iremos encontrar um crescimento da 
tensão social e um ambiente propício ao incremento de necessidades 
humanas diferentes e talvez por isso, um aumento do surgimento de 
instituições religiosas e místicas que tentam oferecer uma resposta a este 
espaço místico, a esta dimensão transcendental do ser humano.  

Este estudo se compõe de três capítulos: I) Elementos históricos e 
metodológicos; II) Discussão de alguns elementos teóricos e III) Análise 
interpretativa dos dados.  

I. Elementos históricos e metodológicos  

É investigada a comunicação dos pastores da IURD nas igrejas e nos 
programas de TV por ela veiculados no canal 10, TV Bandeirantes, RS, 




