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Resumo: É importante que o/a Assistente Social dissemine a ideia de uma comunicação 
democrática e descentralizada. O presente estudo buscou analisar as diversas nuances da 
ferramenta marketing social, investigando o conteúdo discursivo das propagandas 
publicitárias veiculadas nos jornais de maior circulação do estado do Rio Grande do Norte. 
Como principal resultado evidencia-se fortemente, nas propagandas analisadas, a presença 
de um discurso neoliberal que se consolida no Brasil tendo como principais vetores de um 
lado, a competência e eficiência do setor privado e de outro, um Estado ineficiente e 
responsável pelo sofrimento que afeta a sociedade.  

Palavras-chave: Comunicação; Mídia; Assistente Social; 
Marketing Social. 

Abstract: It is important that the social worker disseminate the idea of a democratic and 
decentralized communication. This study investigates the various nuances of social 
marketing tool, investigating the discursive content of advertising commercials aired in the 
newspapers with the largest circulation of Rio Grande do Norte state. The main result shows 
up strongly in the material analyzed, the presence of a neoliberal discourse which is 
consolidated in Brazil with main vectors of a hand, the competence and efficiency of the 
private sector and the other, a dysfunctional state and responsible for the suffering that 
affects society. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente a partir do século XX, a 

comunicação de massa ganha impulso e os meios de comunicação passam a ter papel 

fundamental dentro de cada nova época social. Atualmente, o debate em torno da temática 

tem sido realizado não só pelos profissionais da comunicação social, mas também por todos 

os cientistas e trabalhadores sociais. 

Segundo, artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), “toda 

pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 
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liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações 

e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. Sendo assim, cabe ao/a 

assistente social, enquanto profissional que luta pela universalização do acesso a bens e 

serviços, reconhecer a comunicação com um direito e ampliar o debate – dentro da 

categoria – acerca da necessidade de uma maior apropriação dos espaços midiáticos por 

parte desses profissionais.  

É importante disseminar a possibilidade de uma comunicação construída por todos, 

democrática e descentralizada, ampliando, dessa forma, a possibilidade dos diversos 

sujeitos serem produtores de informação e não apenas receptores. Coloca-se, portanto, 

ao/a assistente social, a necessidade de uma atuação política na luta pela democratização 

dos meios de comunicação.  

 Nos dias de hoje, um importante meio utilizado por empresas e governos para 

comunicação com o público tem sido o marketing social. Diante disso, o presente estudo, 

que integra as discussões da pesquisa “Responsabilidade Social Empresarial e Marketing 

Social: uma análise do Serviço Social” buscou analisar as diversas nuances da ferramenta 

marketing social, investigando o conteúdo discursivo das propagandas publicitárias 

veiculadas nos jornais de maior circulação do estado do Rio Grande do Norte. 

   

2. A RELAÇÃO ENTRE MÍDIA E SERVIÇO SOCIAL 

Na contemporaneidade os meios de comunicação são marcados por avanços 

tecnológicos, esses avanços, segundo Simionato (2009), ao mesmo tempo em que rompe a 

barreira da distância, permitindo o contato com diversos povos, também aumenta o poder 

dos grupos manipuladores de conteúdos veiculados na mídia.  

A palavra mídia, incorporada ao vocabulário brasileiro através do ambiente da 
publicidade, tem origem no Latim (media), definindo instrumento mediador [...]. Na 
comunicação, mídia é o elemento que concretiza esse processo mediando a 
interação entre as partes. Pode ser a escrita, mas também o papel em que foi fixada; 
pode ser a notícia publicada, mas também o jornal que a divulga; a canção ou o 
disco em que está gravada. Por analogia, pode ser o serviço de alto-falantes da 
comunidade ou o conjunto dos veículos de comunicação de massas de uma nação. 
(FERREIRA, 2008, p. 1) 

 Principalmente a partir do século XX, quando ocorre grande desenvolvimento da 

tecnologia, a comunicação de massa ganha impulso e os meios de comunicação passam a 

ter papel fundamental dentro de cada nova época social. Desde então, cotidianamente, 

absorvemos informações e conhecimentos que são veiculados pela mídia, tais informações, 
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por diversas vezes, nos convidam a refletir sobre o comportamento humano através de 

ideias ligadas a setores hegemônicos de orientação conservadora que “reproduzem as 

representações com as quais a sociedade está familiarizada e evitam propor alterações à 

ordem das coisas.” (FERREIRA, 2008, p. 2) 

 Ainda segundo Ferreira (2008), por controlarem a mídia, os grupos hegemônicos 

controlam também os pensamentos e conseguem o apoio da maioria através das 

informações veiculadas. Dentro desses conteúdos, há espaço também para ideias 

contrárias às predominantes, no entanto, elas aparecem como figurantes, pois a mídia 

brasileira é marcada por compra e fusões de agentes econômicos, promovendo, 

consequentemente, uma maior concentração da mídia privada.   

 Nesse sentido, Brandão (1998 p. 13 apud Figueiredo, 2009, p. 328) afirma que “está 

perdida na história a noção de coisa pública, sendo preciso restabelecer seu lugar no 

Estado e a possibilidade de uma comunicação comprometida com a democracia”. Sendo 

assim, é importante disseminar a ideia de uma comunicação construída por todos e não 

como exclusiva de um único setor, uma comunicação democrática e descentralizada para 

que a sociedade não seja apenas receptora, mas também produtora dos mais diversos tipos 

de informação.  

 Diante desse contexto, se coloca ao/a Assistente Social o desafio de realizar uma 

reflexão sobre a importância de se apropriar dos espaços midiáticos, bem como, de inserir a 

comunicação e a mídia em seu exercício profissional e nos debates da categoria. Como 

coloca Arrais (2009 p. 344), é necessário “analisar os paradigmas impostos midiaticamente 

que permeiam o pensar e agir desses profissionais na contemporaneidade.”.  

 A discussão em torno da comunicação no âmbito do Serviço Social é relativamente 

nova, tem como um marco importante a gestão 1996/1999 do CFESS, que protagonizou a 

elaboração e a publicação do documento “A beleza está nas Ruas”. Desde então os debates 

ficaram cada vez mais frequentes e em 2001 foram aprovadas as primeiras diretrizes para 

uma Política Nacional de Comunicação. Em 2007 foi publicada a primeira versão da Política, 

contudo já desde 2006, os Encontros Nacionais do Conjunto CFESS-CRESS  

têm reiterado a importância da comunicação, reforçando a necessidade de uma 
atuação política da categoria na luta pela informação como um direito cidadão e pela 
democratização dos meios de comunicação. (POLÍTICA NACIONAL DE 
COMUNICAÇÃO, 2008-2011, p. 10)  

É importante ressaltar a importância da comunicação dentro do Serviço Social 

também no avanço do projeto ético-político a partir dos anos de 1980, pois entre outros 
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fatores, foi fundamental a comunicação estabelecida entre os diversos sujeitos envolvidos: 

“direções e bases profissionais, usuários e o conjunto da sociedade, em especial os 

movimentos organizados das classes trabalhadoras.” (BRAZ, 2009, p. 381)  

  Além disso, a relação do Serviço Social com a mídia e com a socialização das 

informações está assentada nos princípios fundamentais do Código de Ética do/a assistente 

social, pois eles prezam pelo reconhecimento da liberdade como valor ético central, pela 

defesa intransigente dos direitos humanos, bem como pela defesa do aprofundamento da 

democracia. (CÓDIGO DE ÉTICA DO/A ASSISTENTE SOCIAL, 1993). 

 Sendo o/a Assistente Social um profissional que luta pela universalização do acesso 

a bens e serviços, não pode deixar de considerar o papel fundamental da informação na 

vida dos sujeitos, como eles podem aumentar suas conquistas em torno dos direitos sociais 

e trabalhar na direção de mudar a realidade na qual estão inseridos, quando bem 

informados. Acresce ainda, a importância desses profissionais analisarem criticamente as 

notícias midiáticas, como elas estão sendo transmitidas e como chegam à população, pois 

os meios de comunicação transmitem qualquer tipo de informação, até mesmo as que dizem 

respeito aos direitos humanos (ARRAIS, 2009). Portanto,  

compreender a comunicação como direito humano fundamental nos marcos do 
Século XXI e da rápida evolução tecnológica e do mundo da informação é essencial 
para democratizar o acesso da população não só a formas de reproduzir suas 
próprias informações e cultura. (RUIZ, 2005, p. 10 apud ARRAIS, 2009, p. 350). 

Nesse sentido, o/a assistente social exerce um trabalho educativo na medida em que 

esclarece o direito à informação que possui seu usuário e ao mesmo tempo orienta-os 

quanto aos discursos veiculados pela mídia, que, não raras vezes, produzem, reproduzem e 

legitimam valores discriminatórios. Além disso, os meios de comunicação, segundo Silva e 

Fonseca (2011), transmitem todos os dias informações que nos indicam a existência de um 

padrão social tido como “normal”, “natural” e que funciona como parâmetro para o 

comportamento dos sujeitos. 

Acresce ainda, a importância dos assistentes sociais ocuparem os espaços 

midiáticos para externar, tanto para os profissionais quanto para os usuários, os 

posicionamentos ético-políticos que norteiam a profissão, para tanto, é fundamental cuidar 

da linguagem como instrumento de trabalho imprescindível, atualizá-la de acordo com a 

época social e principalmente, fazer uso de uma linguagem não discriminatória.  

Se o serviço social está na defesa de uma sociedade justa e igualitária, esta luta, no 
âmbito da comunicação, deve acontecer em diferentes aspectos e espaços. Seja 
assumindo a comunicação como direito, seja na utilização de uma linguagem que 
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não reproduza valores discriminatórios disseminados na sociedade capitalista, seja 
defendendo posicionamentos críticos frente ao conservadorismo da sociedade, o 
qual se reflete nas redes sociais. (CFESS MANIFESTA, 2013) 

A utilização da linguagem como instrumento de trabalho, também se torna 

fundamental para promover mobilizações sociais em busca da ampliação dos direitos 

humanos, como afirma Figueiredo (2009, p. 340), uma atuação perseverante não só dos 

assistentes sociais, mas de outros profissionais que se envolvem com a mobilização social 

“também gera, sem dúvida, a tônica da participação, cujo resultado esperado é o 

fortalecimento da cidadania.”.      

  

3. O MARKETING SOCIAL NA MÍDIA POTIGUAR: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 Os espaços de mídia se configuram como elementos relacionados à construção e 

consolidação do processo da consciência crítica de uma determinada sociedade. São 

espaços políticos com capacidade de projetar os mais diversos temas, de influenciar 

comportamentos e formar valores. Para Sales (2009), os meios de comunicação, na 

sociedade contemporânea, adquiriram um caráter transnacional justamente pela sua 

capacidade de transmitir assuntos mundialmente polêmicos, com impactos políticos e 

sociais significativos.  

Tendo em vista o desenvolvimento da comunicação em massa, bem como a 

importância em refletir sobre como a mídia vem se estabelecendo na sociedade, o presente 

estudo buscou analisar as diversas nuances da ferramenta marketing social, no sentido de 

compreender como as propagandas publicitárias veiculadas nos jornais de maior circulação 

do estado do Rio Grande do Norte estão aparecendo para a população, qual é o conteúdo 

dessas campanhas.   

 A discussão que envolve o marketing social ainda é relativamente nova em nossa 

sociedade. O debate surge, principalmente, com o aumento dos problemas sociais e 

ambientais, o incentivo à chamada emergência do terceiro setor e a participação do 

mercado como importantes atores nas mudanças sociais que faz com que cresça a busca 

por soluções eficientes e eficazes como uma nova forma de tratar os problemas sociais.  

 No Brasil, o termo Marketing Social está sendo distorcido, pois – principalmente a 

mídia – está usando o termo como sendo uma ferramenta utilizada pelas empresas para 

obter diferenciais competitivos, uma vez que torna pública a atuação empresarial no campo 
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social, dessa forma, o marketing social aparece mais como uma estratégia de mercado, do 

que como ações que tenham o objetivo de influenciar em um comportamento coletivo. 

Percebe-se, portanto, que há uma dificuldade em distinguir os termos marketing social e 

marketing social corporativo. Basicamente, a diferença entre eles é a seguinte:  

(...) o marketing social corporativo vislumbra o lucro das empresas através da 
melhoria da imagem da marca que é associada às ações sociais, enquanto que o 
marketing social, de fato, não tem o lucro como fim, mas sim a mudança do estado 
atual da sociedade/comunidade para um estado ideal de comportamento. (...) o 
marketing social também pode ser usado por organizações sem fins-lucrativos. 
(RODRIGUES; PEIXOTO; SETTE, 2011)    

 Nessa direção, para a análise aqui empreendida, foram investigados, durante o 

período de fevereiro de 2014 à fevereiro de 2015, os sites dos jornais Tribuna do Norte, 

Novo Jornal, O Mossoroense e o Jornal De Fato. Durante o período de investigação foram 

encontradas um total de 55 propagandas que mencionavam diretamente a realização de 

ações sociais e ambientais como forma de chamar a atenção do público consumidor para o 

produto/ serviço oferecido. As referidas propagandas são oriundas tanto de setores 

governamentais, quanto do empresarial e das organizações denominadas não 

governamentais - ONGs. Para análise do material coletado as campanhas foram 

categorizadas, para apreciação através da análise de discurso, a partir dos seguintes 

indicadores: aspectos ambientais, saúde, qualidade de vida, conscientização no trânsito, 

educação, solidariedade/doações, geração de emprego e renda, incentivo ao esporte. 

 Após análise, ficou evidente uma predominância das propagandas de ONGs que são 

voltadas aos aspectos de solidariedade e doações, pois das 55 propagandas, 31 

apresentam conteúdo voltados a esses aspectos. Os discursos presentes no material 

coletado corroboram com Figueiredo (2009, p. 332) quando coloca que a forma como a 

mídia trata a questão social em geral,  

está comprometida com os princípios que orientam os setores dominantes da 
sociedade. É o primado liberal, que deposita no indivíduo a responsabilidade 
exclusiva de potencializar suas capacidades naturais. É através do mérito pessoal, 
da capacidade de gerar seus próprios proventos que os indivíduos devem cuidar de 
si e de suas famílias.     

 Percebe-se fortemente, nas propagandas analisadas, a presença de um discurso 

neoliberal que se consolida no Brasil tendo como principais vetores de um lado, a 

competência e eficiência do setor privado e de outro, uma visão que “atribui ao Estado a 

responsabilidade prioritária pelas desgraças e infortúnios que afetam a sociedade.” 

(IAMAMOTO, 2004, p. 13). Ainda segundo Iamamoto (2009), o projeto neoliberal se 

expressa tanto na naturalização das desigualdades sociais inerentes ao capitalismo e tidas 
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como inevitáveis, quanto num retrocesso histórico das conquistas obtidas, através de muita 

luta, pela classe trabalhadora.     

Nos jornais pesquisados, aparecem discursos como: “domingo vai ter feijoada e a 

sua pitada de solidariedade”, “seja um elo nessa corrente de amor [...] faça uma doação e 

transforme o futuro de milhares de pessoas”, “mais que tirar boas notas, uma criança 

precisa brincar, praticar esportes, alimentar-se bem e ficar longe das drogas [...] ajude a 

construir um futuro mais digno para meninas e meninos [...]”. Percebe-se, portanto, um 

apelo à solidariedade, um chamado ao indivíduo que com sua ajuda construirá um mundo 

melhor, a ideia de que o bem-estar social depende do empenho das famílias em ajudarem. 

Nesse sentido,  

A filantropia substitui o direito social. Os pobres substituem os cidadãos. A ajuda 
individual substitui a solidariedade coletiva. O emergencial e o provisório substituem 
o permanente. As micro-situações substituem as políticas públicas. O local substitui 
o regional e nacional. É o reinado minimalismo do social para enfrentar a 
globalização da economia. Globalizações só para o grande capital. Do trabalho e da 
pobreza cada um cuida do seu como puder. De preferência, um Estado forte para 
sustentar o sistema financeiro e falido, para cuidar do social. (SOARES, 2003, p. 12 
apud IAMAMOTO, 2004, p. 3-4)  

 Tendo em vista que os jornais pesquisados são de fácil acesso, verifica-se que a 

grande massa populacional é atingida por esses discursos que propõem apenas uma 

reprodução do projeto societário já instituído. Isso pode ser explicado, segundo Arrais 

(2009), pelo fato dos veículos de comunicação de massa serem produzidos, em sua grande 

maioria, por grandes empresas privadas que estão mais interessadas em atender aos 

interesses do mercado que aos interesses públicos. 

 Ressalta-se, assim a relevância de os/as assistentes sociais acompanharem as 

informações que estão sendo transmitidas pelos veículos midiáticos, principalmente tendo 

em vista que seus usuários estão cotidianamente expostos a eles. É necessário ainda, 

defender a comunicação como uma ação estratégica e fundamental para a transformação 

da sociedade, pois  

[...] O processo de globalização econômica e o avanço da tecnologia no campo das 
Comunicações tem imposto a todos, comprometidos com esse projeto societário, 
uma visão crítica da estrutura de poder dominante e de suas estratégias de 
disseminação de valores que sustentam o autoritarismo, a discriminação e a 
desigualdade. (CORREIA, 2009, p. 372).    

 Um desafio que se coloca ao Serviço Social é trabalhar de modo transversal aos 

componentes curriculares a relação entre a profissão e a comunicação durante a formação 

profissional do/a assistente social, há pouco estímulo dado aos processos que colaboram 
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para a compreensão do papel do/a assistente social como educador político social 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 333). Nessa direção, tornam-se relevantes estudos que ampliem a 

compreensão das influências e interferências da mídia nos diversos temas que compõem o 

universo social, não só entre os profissionais da comunicação social, mas também entre 

todos os cientistas e trabalhadores sociais.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Principalmente nas últimas décadas do século XX, vê-se, com a efervescência das 

novas tecnologias, um aumento do poder de alcance dos discursos disseminados pela 

mídia, dessa forma, a comunicação midiática, se coloca como ator central na reprodução do 

próprio capitalismo, levando em consideração o poder de disseminação de elementos 

tipicamente necessários à sustentação da sociabilidade instituída. 

 Levando em consideração os resultados da pesquisa ora apresentada, é 

extremamente necessário que os assistentes sociais, enquanto profissionais que lutam pela 

construção de uma sociedade mais justa, democrática e com cidadania efetiva, ocupem os 

espaços midiáticos – em consonância com o projeto ético-político – pois é apenas 

conhecendo, acompanhando suas transformações e se apropriando desses espaços, que 

o/a assistente social poderá efetivamente contribuir para que a população não só reproduza 

o que é transmitido, mas possa produzir informação e analisar de forma crítica os conteúdos 

de mídia. Para tanto, a constante atualização do profissional frente aos avanços ocorridos 

na comunicação se faz imprescindível.    

Com a análise aqui empreendida, espera-se contribuir com a reflexão acerca da 

socialização da informação como um elemento da luta pelo respeito aos direitos humanos. 

Considera-se nessa direção que ao contribuir no processo de analise crítica dos produtos de 

mídia o/a assistente social tem como horizonte a reafirmação dos valores constitutivos do 

PEP, bem como a construção de uma sociedade mais democrática.  
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