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Resumo A INCLUSÃO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL: PARA UM OLHAR DIFERENCIADO 

DA MÍDIA SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL ALENCAR, J.P. QUIXABEIRA, L.M. A inclusão 

através da mídia é um tema ainda pouco pesquisado e discutido dentro do ambiente acadêmico e do 

próprio mercado de trabalho, o que se pode perceber é um interesse de cunho valor-notícia para um 

tema que pode ser reportado, porém o que se observa é que muitas vezes a inclusão assume aspectos 

sensacionalistas na mídia, e os aspectos sociais são deixados de lado. Diante de tal perspectiva, em 

dezembro de dois mil e doze, estudantes do quarto período de Jornalismo da Universidade Federal de 

Goiás na cidade de Goiânia no Brasil, propuseram como tema de reportagens do Jornal laboratorial 

Samambaia a questão da inclusão na sociedade goiana. Uma delas, a qual dedicamos este trabalho é 

o relato de um tetraplégico e seu amigo que desenvolveram um projeto de adaptação do próprio carro, 

visando a reinserção das atividades que antes do acidente, era comum ao então relatado. Esse trabalho 

apresenta dados coletados e observados pelas apurações jornalísticas e intervenção desta área de 

conhecimento no processo de reinclusão do deficiente na sociedade. Contou-se com as contribuições 

teóricas fundamentadas na representação social de MOSCOVICI(1978) e autores renomados que 

tratam a questão da inclusão social como MANTOAN(2000); POCHAMANN (2004); SOUZA 

NETO (2001); DEMO(2002) entre outros autores que oportunizaram a realização deste trabalho 

acadêmico. Evidenciou-se que fato do acidente do entrevistado atende aos valores-notícias para ser 

pautado e noticiado, no entanto, a repercussão de tal fato na vida do então deficiente, é o que motivou 

a reportagem. Este relato de experiência apresenta as falhas não só no meio jornalístico, como o de 

inclusão social do cidadão com alguma deficiência por parte da sociedade, mais especificamente a 

goiana, de dar espaço para que o indivíduo desenvolva suas atividades no ambiente social. Conclui-

se que o olhar diante da pessoa do deficiente precisa ser mais criterioso, questionador e possibilitador 

da inclusão social, não só por parte dos jornalistas, mas da própria sociedade e que talvez a indiferença 

social se dê pelo fato de não atingir diretamente as pessoas, que acabam por marginalizar tais 

indivíduos que já estão "inclusos" na sociedade. A questão é que qualquer um pode se tornar um 

deficiente, como o caso do entrevistado, da mesma forma que qualquer um pode se mostrar ativo 

diante das questões de inclusões sociais. 
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