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RESUMO  

O artigo apresenta um breve panorama da trilha metodológica de uma pesquisa sobre 

estratégias discursivas e as possibilidades de cidadania articuladas aos sentidos de família nas 

campanhas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). O 

recorte foca na articulação entre contribuições da perspectiva interseccional (COLLINS, 

2017) e a adaptação do contrato comunicativo de Verón (1985; 2004), fazendo emergir o que 

chamamos de contrato comunicativo interseccional, bem como em sua potencialidade para 

desenvolver reflexões na área de comunicação pública. Propõe-se olhar para categorias de 

gênero, sexualidade, classe e raça como eixos basilares, que atravessam tanto o 

desenvolvimento de políticas públicas originadas pelo projeto político vigente, quanto a 

comunicação do MMFDH, a partir do que se visibiliza e se silencia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação pública; comunicação governamental; 

interseccionalidade; contrato de comunicação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Abordamos possibilidades metodológicas para refletir sobre a comunicação pública, 

por meio de uma sistematização baseada nos contratos de comunicação de Eliseo Verón e em 

uma perspectiva interseccional. A proposta é fruto de uma pesquisa de dissertação em 

andamento que tem como objetivo geral compreender quais são as estratégias discursivas e as 

possibilidades de cidadania articuladas aos sentidos de família nas campanhas do Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a partir da análise de 8 produções 

fílmicas publicitárias, uma de cada secretaria estratégica vinculada ao órgão executivo.  

Neste artigo é apresentado um breve panorama da trilha metodológica, de como se 

desenvolveu a combinação de métodos e ferramentas, seguida do entendimento de 

comunicação pública e o arranjo metodológico (BONIN, 2008) em si, focando sobretudo nas 

contribuições que a perspectiva interseccional e a adaptação do contrato comunicativo (o que 
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chamaremos aqui de contrato comunicativo interseccional) podem oferecer a esta e outras 

pesquisas cujos temas envolvam a área de comunicação pública. 

A construção metodológica consiste em um espaço de “aventuras e desventuras” onde 

são traduzidos os empreendimentos da investigação (LOPES, 2008). Compreende-se a 

pesquisa científica como um artesanato intelectual (MILLS, 1982), um ofício, em que as 

experiências pessoal e profissional se entrelaçam e, quanto mais se pratica, mais se terá 

domínio do processo de construção e autodesenvolvimento. Para Mills, ser um bom artesão 

intelectual corresponde a ser seu próprio metodologista, que desenvolve e cultiva a 

“capacidade de passar de uma perspectiva a outra, e no processo estabelecer uma visão 

adequada de uma sociedade total de seus componentes” (1982, p. 228), bem como ser um 

“artista ‘bricoleur’” (MILLS, 2009, grifo do autor), atento a combinações antes não-previstas. 

No campo da Comunicação, em convergência com os elementos que compõem o 

artesanato intelectual e a imaginação sociológica, Lopes discorre sobre os movimentos de ida 

e vinda da pesquisa, que gera a imaginação comunicacional: “é nesses atos [erros e acertos do 

percurso, passos adiantes e retomadas, convicções e dúvidas, angústias e tranquilidades] que 

reside a imaginação comunicacional do pesquisador, sua capacidade criativa e seu desejo de 

constante aprendizagem” (LOPES, 2008, p. 292). A “fabricação pensada dos objetos” compõe 

movimentos de “desconstrução, reformulação e apropriação de propostas metodológicas, para 

delas extrair elementos que possibilitem arquitetar arranjos metodológicos que respondam 

aos requerimentos das problemáticas com as quais estamos trabalhando” (BONIN, 2008, p. 

124, grifo nosso).  

Portanto, os diversos fios que originam a metodologia são fruto de olhares criativos 

minuciosos, combinações de elementos, movimentos exploratórios e reflexões. Ao tecer um 

arranjo metodológico nesta pesquisa, considera-se as múltiplas necessidades dos 

imbricamentos da comunicação pública do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos. A princípio, compreendemos o conceito de comunicação pública, partir de uma 

perspectiva em que José D’Assunção Barros parte de duas dimensões constitutivas dos 

conceitos: a compreensão e a extensão. A compreensão refere-se ao “esclarecimento das 

características que constituem o conceito”, enquanto a extensão ao “grau de abrangência a 

vários fenômenos e objetos” (BARROS, 2011, p. 34). Trata-se de dimensões inversamente 

proporcionais: quanto mais elementos compõem a compreensão do conceito, menor será sua 

extensão, quanto mais definido e detalhado é o conceito, sua abrangência diminui, menos 

situações se encaixam na descrição e pode ser mais alinhado ao fenômeno observado.  
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Quando se fala de campanhas publicitárias constitutivas da comunicação pública do 

MMFDH, busca-se compreender a comunicação pública em seu viés da comunicação 

governamental, realizada pelo Executivo, a publicidade e propaganda governamental de 

utilidade pública e delimitar o que se entende como Direitos Humanos e quais preceitos 

básicos a serem comunicados sobre o tema. Este artigo se restringe a abordar a definição de 

comunicação pública, à luz dos entendimentos de comunicação pública e comunicação 

governamental por Brandão (2009), Koçouski (2012), Matos (2011; 2012), Duarte (2009; 

2011), Torquato (1985) e Kunsch (2012), além de apresentar contribuições do contrato 

proposto por Eliseo Verón (1985, 2004) e da interseccionalidade (COLLINS; BILGE, 2021) 

para refletir sobre esses conceitos. 

 

DELIMITANDO A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NA PESQUISA  

 Elizabeth Brandão (2009, p. 1) apresenta a diversidade de acepções da expressão 

comunicação pública, utilizada com múltiplos significados, a depender do país, do autor e do 

contexto. A autora enfatiza que é um conceito em construção e identifica cinco áreas 

diferentes de conhecimento e atividade profissional vinculadas a ele: 1) relacionada à 

comunicação organizacional; 2) identificada como comunicação científica; 3) referente à 

comunicação do Estado e/ou governamental; 4) identificada com comunicação política; e 5) a 

Comunicação Pública identificada com estratégias de comunicação da sociedade civil 

organizada (BRANDÃO, 2009, p. 1-9). 

 Destaca-se na pesquisa a terceira possibilidade citada pela autora. Em consonância, 

Duarte aponta que “a comunicação pública se refere à interação e ao fluxo de informação 

vinculados a temas de interesse coletivo e contém a comunicação governamental e 

comunicação política” (DUARTE, 2011, p. 126). Segundo o autor, a atuação em comunicação 

pública exige: a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao interesse 

individual ou corporativo; b) centralizar o processo no cidadão; c) tratar comunicação como 

um processo mais amplo do que informação; d) adaptação dos instrumentos às necessidades, 

possibilidades e interesses dos públicos; e) assumir a complexidade da comunicação, 

tratando-a como um todo uno (DUARTE, 2009, p. 59, grifo do autor). Observa-se a 

centralidade do interesse público, da coletividade, da sociedade e especialmente do cidadão 

nas bases do conceito: 

A existência de recursos públicos ou de interesse público caracteriza a 

necessidade de atendimento às exigências da comunicação pública. Esta ocupa-

se da viabilização do direito social individual e coletivo à informação, à 

expressão, ao diálogo e à participação. Fazer comunicação pública é assumir a 
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perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo, 

alterando seu eixo, tradicionalmente centrado no atendimento dos interesses da 

instituição e de seus gestores. Na comunicação pública o objetivo é o 

atendimento do interesse público e da sociedade, simbolizado pelo cidadão. 

(DUARTE, 2011, p. 126-127). 

 

No cerne da expressão, está a ideia de “melhorar a vida das pessoas pela 

comunicação” (DUARTE, 2009, p. 61). Para ele, o objetivo é que “a sociedade ajude a 

melhorar a própria sociedade” (DUARTE, 2011, p. 128). Em suma, trata-se de uma 

comunicação complexa voltada para o despertar cívico, incluindo todo e qualquer cidadão, 

que preza pelo exercício da cidadania e garantia dos direitos individuais e coletivos, que 

prioriza o interesse público antes dos interesses individuais, privados e/ou político-partidários 

– dos governantes –, e não limitado à transmissão linear de informação. 

O autor complementa que a centralidade no cidadão ocorre “não apenas por meio da 

garantia do direito à informação e à expressão, mas também do diálogo, do respeito a suas 

características e necessidades, do estímulo à participação ativa, racional e corresponsável” 

(DUARTE, 2009, p. 61). Heloiza Matos (2011) enfatiza o aspecto dialógico como 

caracterizador da comunicação pública. A autora observa o fenômeno com foco nas interações 

sociais entre os atores envolvidos e complementa que a visão da comunicação como dinâmica 

voltada para as trocas comunicativas entre instituições e a sociedade é um entendimento 

recente sobre o conceito. Para ela, a comunicação pública não pode ser observada por uma 

perspectiva reduzida como um processo transmissivo e unilateral, de mensagens institucionais 

hierarquizadas de governantes para governados, que é associada à ausência de espaços de 

interlocução e agravada pelo histórico ações de comunicação de caráter manipulador de 

algumas instituições políticas (2011, p. 44). 

Concordamos com a autora quando argumenta que “a comunicação pública deve ser 

pensada por um processo político de interação no qual prevalecem a expressão, a 

interpretação e o diálogo” (MATOS, 2011, p. 44). Sua concepção de comunicação pública 

abrange a constituição de uma esfera pública composta por diversos atores sociais, baseada no 

interesse público, na vida pública do país (MATOS, 2011, p. 45, grifo nosso):  

Ao longo dos anos, venho propondo que a comunicação pública seja entendida 

como o processo de comunicação instaurado em uma esfera pública que 

engloba Estado, governo e sociedade, como um espaço de debate, negociação e 
tomada de decisões relativas à vida pública do país (MATOS, 1999, 2000 e 

2007). A comunicação pública exige, portanto, a participação da sociedade e de 

seus segmentos: não apenas como receptores da comunicação do governo, mas 

principalmente como produtores ativos no processo comunicacional. Assim, são 

também atores, na comunicação pública, a sociedade, o terceiro setor, a mídia, o 

mercado, as universidades, as instituições religiosas e os segmentos a que se tem 
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negado reconhecimento - estejam eles vinculados ou não a instituições ou 

associações formais. 

 

Nessa concepção que amplia a participação nas decisões de interesse público e 

implementação em diversos segmentos da sociedade, Matos (2011, p. 47) propõe a extensão 

do papel de “comunicador público” a todos os atores sociais, não somente a governos e 

Estados. Para ela, o crescente envolvimento de novos atores sociais na esfera pública é uma 

das principais contribuições para a construção do novo conceito de comunicação pública, 

“que passa a incluir as demandas de segmentos sociais antes ‘inexistentes’, porque ‘não 

reconhecidos’” e surge a necessidade de compreender “como tais demandas serão 

representadas e articuladas na comunicação governo-cidadão, por exemplo na publicidade 

institucional e nos pronunciamentos veiculados na mídia” (MATOS, 2011, p. 41-42). 

Portanto, ao tratar de comunicação pública em sua complexidade e amplitude 

conceitual, têm-se em mente que as exigências de atuação pública supramencionadas na 

proposição de Duarte (2009, 2011), no que se refere ao conteúdo e ao público, também se 

aplicam à posição de “emissor” e esta, segundo Matos (2011) tanto não se restringe aos 

governos, como se expande para toda a sociedade como “comunicador público”, inclusive 

uma parcela que teve suas demandas silenciadas por anos. 

Ressaltamos que a ocupação da posição de promotor/emissor da comunicação por 

parte do Estado ou do governo não assegura que produtos comunicacionais, como de 

publicidade e propaganda governamental, se configurem automaticamente como comunicação 

pública. Matos (2011, p. 55), ao observar as propagandas governamentais do governo de 

Sarney, Collor de Mello, Itamar Franco e FHC, chama atenção para observar se os temas 

abordados nas diferentes administrações políticas e seus objetivos são fatores que levam a 

classificá-las como comunicação pública. Porém, quando se trata da comunicação realizada 

pelo Estado, outro aspecto que observa, junto com Patrícia Gil, são os modelos políticos que 

apresentam o personalismo de governantes e uso de propaganda ideológica sob o rótulo de 

comunicação governamental (GIL; MATOS, 2012). Ou seja, para qualificar uma propaganda 

governamental como comunicação pública e comunicação governamental, é preciso observar 

os temas abordados, os objetivos da mensagem, se o conteúdo fere o princípio da 

impessoalidade ao divulgar figuras públicas do governo, ou se prioriza propagar fins 

ideológicos antes do interesse público. 

Retomando a definição de Brandão de comunicação pública identificada com a 

comunicação governamental e/ou comunicação do Estado, o conceito se refere ao processo 

comunicativo das instâncias da sociedade que trabalham com a informação voltada para a 
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cidadania, em que o Estado e o Governo são responsáveis por estabelecer um fluxo 

comunicativo com os cidadãos (BRANDÃO, 2009). Segundo Brandão (2009, p. 5), a 

comunicação governamental se trata da forma legítima de levar ao conhecimento público as 

ações governamentais, um instrumento de construção da agenda pública e que provoca o 

debate público. Deste modo, a comunicação governamental tem como objetivos:  

 

[...] despertar o sentimento cívico [...]; informar e prestar contas sobre suas 

realizações, divulgando programas e políticas que estão sendo implementadas; 

motivar e/ou educar, chamando a população para participar de momentos 

específicos da vida do país (eleições, recentemente o referendo sobre a 

comercialização de armas de fogo e munições); proteger e promover a cidadania 

(campanhas de vacinação, acidente de trânsito etc.), ou convocar os cidadãos 

para o cumprimento dos seus deveres (o “Leão” da Receita Federal, alistamento 

militar). (BRANDÃO, 2009, p. 5). 

 

A divulgação de uma política pública promove a cidadania ao informar, conscientizar 

e sugerir um comportamento, seja para benefício próprio ou da sociedade, como usar o cinto 

de segurança obrigatoriamente, para segurança individual e de outras pessoas no trânsito, ou 

tomar vacina por compromisso coletivo pela saúde pública. Em complemento, Torquato 

ressalta que a comunicação governamental é “uma necessidade social, mais que uma infra-

estrutura de sustentação do Poder” (TORQUATO, 1985, p. 45). Para o autor, em sistemas 

democráticos, a comunicação governamental é uma rede que abrange todas as possibilidades 

de intercâmbio entre os diversos setores do Governo e os governados, em um fluxo constante 

de ideias, bilateral, livre, de mão dupla.  

Marina Koçouski concorda com a ênfase no aspecto social, em que denomina de 

“comunicação em âmbito estatal” e se refere àquela que trata de informar os atos dos 

governos vinculada à acepção de publicidade como prestação de contas e transparência, e que 

não deve ter fins pessoais, partidários ou ideológicos (2012, p. 91). Dentre o escopo de 

atuação governamental, ao pensar nas políticas públicas, Duarte (2011, p. 129-131) estabelece 

quatro responsabilidades da comunicação: a) contribuir para a viabilização das políticas 

públicas; b) qualificar os processos de comunicação da organização; c) apoiar o cidadão em 

sua relação com o Estado; d) expressar conceitos e ações de governo.  

O autor argumenta que o processo de qualificar a comunicação não significa aumentar 

o aparato tecnológico ou investir em comunicação persuasiva, nem mesmo promover uma 

comunicação em que predomine o emissor, tratando o cidadão como mero objeto de 

comunicados e não sujeito de comunicação, mas sim diversificar e coordenar instrumentos de 

comunicação pública para “adaptar mensagens aos interessados, valorizar aspectos didáticos e 

estimular a interlocução [...] tentar criar uma cultura de integrar todos os envolvidos com o 
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interesse público, [...] de considerar a perspectiva do outro na busca de consensos possíveis e 

de avançar na consolidação da democracia” (DUARTE, 2011, p. 130). Para o 

desenvolvimento de uma comunicação de política pública eficiente, ele aponta que os 

instrumentos, os pontos de contato com o cidadão, podem ser orientados por políticas de 

comunicação, “conjunto de definições, parâmetros e orientações organizadas em um corpo 

coerente de princípios de atuação e normas aplicáveis a processos ou atividades de 

comunicação” (DUARTE, 2011, p. 131).  

A noção de políticas de comunicação remete à perspectiva de comunicação 

organizacional integrada trabalhada por Margarida Kunsch (2012, p. 22), a qual, composta 

pela comunicação interna, comunicação institucional e comunicação mercadológica, é 

pensada de forma holística, para estabelecer relações confiantes e um posicionamento 

coerente, que esteja de acordo e transpareça os propósitos da organização. Para isso, “as ações 

comunicativas precisam ser guiadas por uma filosofia e uma política de comunicação 

integrada que levem em conta as demandas, os interesses e as expectativas dos públicos e da 

sociedade” (KUNSCH, 2012, p. 22). Busca-se, nesta pesquisa, explorar especificamente tal 

posicionamento da organização a partir de um processo de observação da comunicação das 

políticas públicas promovidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

para compreender os propósitos do governo. Ainda que não seja feito um esforço de 

abordagem de elementos ligados à recepção e circulação das mensagens ligadas às políticas 

públicas nas campanhas selecionadas, o contrato comunicativo e a perspectiva interseccional 

oferecem ferramentas para, diante dos produtos comunicativos, refletir sobre a projeção de 

público para quem as políticas públicas são pensadas. 

Duarte faz uma ressalva: se não há políticas formais, há as políticas informais ou 

implícitas, que são identificadas pelas ações, reações ou propostas e que “tendem a gerar 

ações pontuais (caso a caso), assistencialistas (o agente público é o ‘dono’ do processo) e 

intuitivas, em contraposição ao modelo ideal que seriam as estruturantes, integradas e globais, 

emancipatórias (por exigir participação ativa) e planejadas” (DUARTE, 2011, p. 132). A 

ausência de políticas de comunicação explícitas não implica ausência de uma orientação 

implícita para a produção comunicacional, vinculada ao projeto político governamental. O 

Ministério é um órgão do Executivo para pensar políticas públicas e atuar na área determinada 

de acordo com o viés proposto pela Presidência da República. Diante de uma política de 

comunicação informal ou implícita, foram selecionadas 8 produções fílmicas, uma de cada 

secretaria vinculada ao MMFDH, para observar os vestígios de projetos de governo e de 
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indícios ideológicos materializados em produtos publicitários deste órgão e do governo.  

 

CONTRIBUIÇÕES DO CONTRATO COMUNICATIVO INTERSECCIONAL PARA 

COMPREENDER A COMUNICAÇÃO PÚBLICA  

A proposta de Eliseo Verón de análise discursiva é focada nos sentidos, nos processos 

de produção/reconhecimento dos sentidos. Ele vê a mensagem como “ponto de passagem que 

sustenta a circulação social das significações” (VERÓN, 2004, p. 216), um processo que liga 

a produção de sentido (iniciada pelo enunciador) até seu reconhecimento, resultando na 

“consumação” de sentido, nos efeitos no destinatário. Por outro lado, a interseccionalidade 

contribui para complexificar a análise de fenômenos comunicacionais, numa sociedade 

marcada por desigualdades de raça e gênero (CORRÊA et al, 2018). Relacionada às políticas 

públicas, no monitoramento e formulação, Medeiros (2009) aponta a interseccionalidade 

proporciona um enorme ganho analítico pela abordagem de múltiplas formas de desigualdade 

e subordinação social, e tem sua contribuição significativa na possibilidade de 

aperfeiçoamento das análises sobre as políticas públicas de combate às desigualdades sociais.  

Esta reflexão propõe pensar em um contrato comunicativo interseccional, ao articular 

o contrato de comunicação de Verón e a produção de sentidos da publicidade do MMFDH a 

uma abordagem interseccional, que pensará ainda como esses sentidos se vinculam às 

estruturas e desigualdades que se atravessam mutuamente e que baseiam a sociedade 

brasileira. Vemos grande potencialidade não apenas no movimento de analisar as projeções e 

sentidos pretendidos pelo governo federal, através da publicidade de um Ministério que 

envolve tantas questões sensíveis, mas também em destacar como essas projeções e sentidos 

são constituídos por vestígios do que se considera como público em termos de gênero, raça, 

sexualidade e classe, por exemplo, através de referências e formas de enunciação. 

Patricia Hill Collins (2017, p.14) sugere que a interseccionalidade, como investigação 

crítica e práxis, pode ser utilizada como “uma ferramenta teórica metodológica para estudar 

qualquer coisa”, sendo um projeto de conhecimento associado à justiça social e políticas 

emancipatórias. A interseccionalidade também pode ser usada como ferramenta analítica, que 

é a trabalhada por Collins e Sirma Bilge (2021), adotada neste estudo. Propõem uma definição 

prática do termo, como elas assim a consideram, que poderia ser uma resposta genérica ao se 

indagar “o que é interseccionalidade”:  

A interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder 

influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem 
como as experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, 

a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, 

orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária - entre outras - 
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são inter-relacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma 

forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das 

experiências humanas. (COLLINS; BILGE, 2021, p. 15-16). 

 

Verón estabelece o funcionamento de qualquer discurso em dois níveis: no enunciado 

e na enunciação. O nível do enunciado corresponde a “o que é dito (em uma aproximação 

grosseira, à ordem do “conteúdo”), enquanto o nível de enunciação diz respeito ao dizer e 

suas modalidades, os modos de dizer (VERÓN, 2004, p. 216, grifos do autor). 

Se compararmos duas frases: “Pedro está doente” e “Creio que Pedro está 

doente”, pode-se considerar que o que é enunciado é idêntico nos dois casos: o 

estado de doença atribuído como predicado a Pedro. Se essas duas frases são 

diferentes, elas o são não no plano do enunciado, mas no plano da enunciação: 

na primeira, o locutor afirma que Pedro está doente (podemos dizer: o 

enunciador apresenta a doença de Pedro como uma evidência objetiva); na 

segunda, o locutor qualifica o que diz como uma crença e atribui a si esta última. 

(VERÓN, 2004, p. 216-217). 
 

 Assim, o que é dito não se altera, enquanto a relação do locutor com o que ele diz, 

seus modos de dizer, a enunciação, é versátil. No campo do enunciado, está na pesquisa a 

divulgação das iniciativas do Ministério, a construção de sua comunicação pública e os 

elementos de direitos humanos e de cidadania presentes no discurso. A enunciação, as 

modalidades do dizer, “as coisas que supostamente o enunciador fala” (VERÓN, 2004, p. 

218), nos dão indícios dos sentidos de família que representam tanto seu objeto discursivo 

quanto a aspectos de formação a quem se destina, o público visado. O âmbito da enunciação 

também permite observar como ocorre a interpelação do destinatário, a construção de relação, 

as estratégias discursivas da comunicação. Em suma, no enunciado se observa o conteúdo da 

mensagem, o que seria a política pública, por exemplo, e pela enunciação, analisa-se as 

estratégias discursivas, a relação que o Estado e/ou governo estabelece com o seu público, 

além de prover características de quem seria o público.  

Para observar as modalidades do dizer de um discurso de qualquer natureza, Verón 

elabora o “contrato”, um dispositivo de enunciação, constituído por: 1) a imagem do 

enunciador, como o lugar (ou lugares) que aquele que fala atribui a si mesmo; 2) a imagem do 

destinatário, a quem o discurso é endereçado, ou seja, ao construir o seu lugar no que diz, o 

produtor do discurso define o destinatário; e 3) a relação proposta entre o enunciador e o 

destinatário, que pode ser chamado de vínculo (VERÓN, 2004, p. 219), ou o nexo entre estes 

lugares (VERÓN, 1985, p. 3). A construção do vínculo com destinatário, que pode ser 

objetivo, pedagógico, de cumplicidade, possibilita observar variações na enunciação, 

estratégias discursivas para se interpelar o destinatário e a própria posição do enunciador. 
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Os modos de dizer auxiliam na percepção da identidade tanto do enunciador, quanto 

do destinatário. O contrato, ao constituir a imagem do lugar que o enunciador atribui a si, o 

lugar do enunciador e o desenvolvimento da relação entre eles, provê elementos e 

características da posição do enunciador e de quem é o público a quem se destina. Na 

comunicação pública, auxilia na elucidação do posicionamento do Estado e/ou governo, das 

estratégias para interpelação dos sujeitos e quem são eles.  

Os contratos, uma vez que envolvem relações sociais e lugares de fala, são 

dispositivos atravessados por relações de poder, que, por sua vez, são centrais na discussão 

interseccional. Collins e Bilge concordam com Cho, Crenshaw e McCall (2013)4 ao darem 

ênfase “no que a interseccionalidade faz e não o que a interseccionalidade é” (COLLINS; 

BILGE, 2021, p. 18). Elas destacam  três casos para demonstrar o uso da interseccionalidade 

como ferramenta analítica: a) os modos como as relações de poder interseccionais 

caracterizam o futebol internacional, tomando como exemplo a Copa do Mundo da Fifa que 

deve ser analisada por meio de interseções específicas (como racismo e sexismo, ou 

capitalismo e heterossexismo) e como entre domínios de poder (estrutural, disciplinar, cultural 

e interpessoal) (COLLINS; BILGE, 2021, p. 46); b) o fenômeno do crescente reconhecimento 

da desigualdade econômica como um problema social global em que o uso da 

interseccionalidade como ferramenta analítica revela como as políticas públicas diferenciais 

dos Estados-nação, influenciadas pelas filosofias social-democrata ou neoliberal, contribuem 

para reduzir ou agravar a desigualdade global; e c) a ascensão do movimento das mulheres 

negras no Brasil, em resposta aos movimentos sociais (movimento negro, movimento 

feminista e movimento em defesa da classe trabalhadora) que não contemplavam as demandas 

e vivênvias das mulheres afrobrasileiras.  

  Diante do entendimento do uso da interseccionalidade como ferramenta analítica para 

entender e analisar a complexidade do mundo (COLLINS; BILGE, 2021, p. 48), busca-se 

refletir “o que a interseccionalidade faz” no contexto da comunicação pública. Busca-se trazer 

as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia, faixa 

etária, dentre outras, para o cerne do contrato de comunicação, tendo em vista a produção da 

comunicação para um público – a sociedade que é formada por indivíduos diversos 

atravessados e constituídos por essas categorias. Portanto, trata-se de atribuir rostos para 

quem se destina a comunicação, de modo que as vivências sejam representadas, e haja 

 
4
 CHO, S; CRENSHAW, K. W; MCCALL, L. Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, 

and Praxis. Signs, v. 38, n.4, 2013, p. 795.  
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identificação, reconhecimento e pertencimento a partir de uma produção comunicativa 

governamental, que fomenta o exercício da cidadania. 

Jean-Luc Moriceau (2019) propõe importantes questionamentos ao pensar a temática 

dos direitos humanos e a comunicação organizacional, que podem ser utilizados para pensar a 

comunicação pública baseada na cidadania e democracia: “a comunicação organizacional está 

falando com rostos? Ela é capaz de vê-los, de escutá-los, de suportar suas presenças?” (p.26). 

Segundo o autor, a comunicação organizacional pode produzir belos discursos com palavras 

positivas como também pode esconder práticas autoritárias voltadas para convencimento, 

anulamento e assujeitamento dos interlocutores; práticas que se opõem aos direitos humanos. 

Enfatiza que “corre o risco, em sua prática, de se dirigir somente aos rostos conhecidos e, 

assim, de excluir os outros [...] mesmo nas abordagens mais generosas, ela corre o risco de 

‘falar de’ ou de ‘falar por’, sem conseguir ‘falar com’ ” (MORICEAU, 2019, p. 37). 

  Para Moriceau, “comunicar com os rostos” (2019, p. 35) significa escutar o que eles 

dizem, sem falar no lugar das minorias ou por elas, construir uma comunicação interacional, 

que “fala com”, portanto uma comunicação mais justa, inclusiva e diversa. Mais ainda, uma 

comunicação que não se destina e retrata somente rostos conhecidos. Nesse aspecto, é potente 

articular as teorias interseccionais para refletir sobre a comunicação pública que tem tantos 

emissores como comunicadores públicos e que estabelece diálogo com a sociedade. 

Com a operacionalização de um “contrato comunicativo interseccional”, observa-se a 

reprodução simbólica da noção de identidade nacional, pensando raça, gênero e sexualidade, 

entre outros aspectos. Vale ressaltar que a construção do projeto de nação foi baseada no mito 

da democracia racial e no apagamento de mulheres afrobrasileiras (COLLINS; BILGE, 2021), 

repercutindo até hoje estereótipos que manipulam ideias sobre feminilidade, maternidade e 

sexualidade negra, denominadas por Collins como “imagens de controle”, articuladas para 

conferir às iniquidades socio-raciais a aparência de naturalidade e inevitabilidade, restringindo 

a autonomia de mulheres negras e mantendo sua subordinação (BUENO, 2020). 

Segundo Cavenaghi, Baldessar e Miranda, “o contrato é uma situação de troca, 

permeada por regras, permissões e restrições que devem ser reconhecidas pelos envolvidos na 

comunicação” (2016, p. 373). No processo de desenvolvimento do vínculo, o enunciador cria 

regras, estabelece caminhos a serem trilhados, para que o destinatário reconheça o sentido. 

Essas regras e estratégias de reconhecimento podem também se basear em relações e sentidos 

atrelados à colonialidade, na naturalização de desigualdades estruturais e estruturantes. 

Ao observar o contrato televisão, Cavenaghi, Baldessar e Miranda destacam: 
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A identidade de cada telejornal e sua especificidade perante a concorrência são 

fatores elaborados a partir das estratégias discursivas que utilizam para 

estabelecer vínculos com o telespectador. A mídia propõe ao telespectador um 

relacionamento e estabelece as regras para essa relação via contrato 

comunicativo. Isso significa dizer que o texto televisivo, estabelecendo um 
sentido, traça um caminho a ser percorrido pelo telespectador. O emissor tem 

alguns critérios que determinam a imagem de si próprio como emissor do 

discurso. Ele deve saber, por exemplo, se o seu lugar de fala é uma revista 

feminina, ou um telejornal, ou um programa de humor. Em cada um desses 

“lugares” estarão estabelecidas certas regras do jogo comunicativo que serão 

perceptíveis no discurso. (2016, p. 373, grifos nossos). 

 

Portanto, as regras do jogo comunicativo são propostas pelo enunciador, pelo suporte 

em si (imprensa escrita, televisiva, etc.), pela especificidade e tema do suporte (revista 

feminina, telejornal, ou programa de humor, como supracitados), bem como pelo destinatário 

(modos de reconhecer o discurso) para se estabelecer o vínculo. Os próprios lugares de fala do 

emissor têm regras pré-determinadas que delineiam o tipo de comunicação que se espera, 

como observa-se na comunicação pública. Delimitar um conceito de comunicação pública 

auxilia na percepção de tais regras, de quais elementos qualificam ou não uma produção 

comunicativa como sendo comunicação pública.  

Analisar a comunicação pública e especificamente a comunicação governamental – 

objeto do estudo – pela perspectiva interseccional possibilita compreender como as relações 

interseccionais de poder são representadas nos discursos, na produção comunicativa do 

governo. O contrato comunicativo interseccional possibilita entender as estratégias 

enunciativas utilizadas nesta circulação simbólica. De acordo com as observações e análises 

exploratórias feitas até agora, é perceptível, no caso da publicidade do MMFDH, uma 

tendência comunicativa de apagar as diferenças e diversidades, para reforçar a noção de 

identidade nacional única e homogênea, bem como é uma forma de privilegiar e manter 

determinados sistemas hegemônicos convenientes ao governo federal. 

Retomando a noção de políticas de comunicação integrada supracitada, nota-se que 

são formuladas para se adequar às demandas dos destinatários (públicos e sociedade em 

geral), o que permite inferir que há um público bem delimitado para quem a própria política e 

a comunicação do governo deveriam ser direcionadas. No âmbito desta pesquisa, 

compreender os sentidos de família na mensagem publicitária do MMFDH provê indícios de 

quem são os grupos aos quais o governo se destina, e que se distanciam do que seriam 

públicos ideais dentro da comunicação pública. 

Acrescenta-se que um aspecto fundamental na orientação das políticas comunicativas 

são as demandas do enunciador, da organização (sua missão, visão, valores, seus propósitos). 
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Por sua vez, a intitulação atual do Ministério é um índice de quais pautas são prioritárias. 

Anteriormente denominado Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 

Humanos (MMIRDH) no governo Dilma Rousseff, os termos “mulheres” e “igualdade racial” 

demonstram que pautas raciais e de gênero poderiam ser prioridades para àquela gestão, 

enquanto atualmente a nomenclatura Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH) significaria que, além das mulheres, a “família” tem grande importância 

na formulação de políticas públicas desta gestão. De orientação neoconservadora e neoliberal, 

a concepção de família concebida pelo atual governo federal é “um espelho das tradições 

morais cristãs” (BIROLI, 2020, p. 151): 

É formada por um homem e uma mulher, variando entre formulações mais 

tradicionalistas, nas quais o primeiro provê financeiramente, e outras nas quais a 

mulher é definida como agente relevante para a prosperidade da família. Nessa 

configuração, homens e mulheres têm papéis complementares e o problema da 

exploração do trabalho fica suspenso – como esfera privada afetiva, ela não seria 

atravessada por relações de poder. 

 

Tal concepção de família mobiliza explicitamente três categorias: de gênero, pela 

definição de papéis para mulher; de sexualidade, por pregar uma visão cisheteronormativa, e 

consequentemente silenciar e reprimir sexualidades dissidentes; e de classe, pela divisão 

sexual do trabalho, comumente atribuindo às mulheres serviços de reprodução social no 

âmbito familiar e não remunerados. Cabe pontuar que também são acionadas categorias de 

raça, visto que a ausência de racialização e expressão de “categorias universais 

representativas” (COLLINS, 1993) é um reforço da branquitude como “modelo paradigmático 

da condição humana” (PIZA, 2002 apud SCHUCMAN, 2012, p. 24), bem como a vivência de 

homens negros e mulheres negras na formação de famílias é completamente diferente da 

experiência de homens brancos e mulheres brancas e não corresponde à representada pela 

mídia nem a presente nos imaginários sociodiscursivos. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 Diante das aproximações e movimentos metodológicos, pode-se notar que os objetos 

comunicacionais, complexos e multidimensionais, pedem arranjos metodológicos originais. 

Entender as dimensões constitutivas do conceito (compreensão e extensão) auxilia na 

elaboração de um olhar científico mais adequado à investigação (BARROS, 2011). Nesta 

pesquisa busca-se observar a política de comunicação informal ou implícita, abordada por 

Duarte (2011) e presente na comunicação integrada de Kunsch (2012), para compreender o 

posicionamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a partir da 

construção de contratos comunicativos analisados em uma perspectiva interseccional. 
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Para se qualificar como comunicação pública, a comunicação não basta ser realizada 

pelo Estado ou pelo governo, depende do conteúdo e dos temas. Deve ser, segundo Duarte 

(2009; 2011), voltada para o interesses público, a coletividade, a sociedade e especialmente o 

cidadão; para despertar o sentimento cívico e o espírito público; dialógica, que incentiva as 

interações sociais, a participação e a expressão de todos como comunicadores públicos, 

principalmente dos segmentos sociais antes “não reconhecidos”  (MATOS, 2011).  

Entende-se que os lugares articulados à comunicação pública, à comunicação 

governamental, à publicidade de utilidade pública e à comunicação de/para direitos humanos 

se situam em uma democracia. Enquanto na publicidade comercial se tem o destinatário como 

cliente, consumidor, e a finalidade é a venda e o lucro, na publicidade de utilidade pública e 

na comunicação governamental, o destinatário ocupa seu lugar de cidadão, de sujeito e de 

possível comunicador público. Espera-se que a mensagem produzida no âmbito da 

comunicação pública siga preceitos constitucionais e democráticos, tenha caráter dialógico, 

voltada para interesse público e coletivo e com fins para promoção da cidadania. Contudo, tal 

lugar também pode se vincular e seguir as regras dos projeto político governamental, no caso 

de extrema-direita de orientação neoconservadora que apresenta outras estratégias discursivas. 

  Ao se considerar a operacionalização de um contrato comunicativo interseccional, 

propõe-se um olhar para categorias de gênero, sexualidade, classe e raça como eixos basilares, 

que atravessam tanto o desenvolvimento de políticas públicas originadas pelo projeto político 

vigente, quanto as políticas de comunicação do Ministério, seja pela visibilização ou pelo 

silenciamento de elementos vinculados a elas. A adaptação de mensagens, a forma de se 

dirigir ao público, as referências e consensos acionados dependem da lente pela qual se olha a 

sociedade e, ainda, do lugar atribuído a si (governo) e ao outro, interferindo fortemente na 

efetividade das ações e propostas e na materialização de uma comunicação, de fato, pública. 
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