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O Papel da Folkcomunicação na Difusão do Conhecimento Sobre o
Alzheimer no Brasil

RESUMO
A mídia tem um papel fundamental  na veiculação das representações sociais ao transmitir
constante informações, a comunicação acontece em todos os setores da sociedade, incluindo
aqueles não midiatizados. A mídia é um agente social que deve contribuir para o sistema de
saúde, preocupado com o acesso à informação pelas comunidades marginalizadas, o presente
artigo tem o objetivo de mostrar a relação entre a Folkcomunicação e a saúde. O artigo baseia-
se em pesquisas qualitativas e de caráter exploratório, buscando referências em autores como:
Beltrão,  Lazarsfeld  e  Bottino. Assim,  nesse  artigo  pode-se  observar  a  importância  da
folkcomunicação na propagação de informações sobre a doença de Alzheimer de forma mais
simples e rápida nas comunidades do Brasil.
Palavras-Chave: Folkcomunicação, Alzheimer, Mídia.
INTRODUÇÃO

Sabe-se que a mídia tem grande influência sobre o comportamento da

sociedade contemporânea e essa influência exerce um grande impacto nas

informações  sobre  saúde  na  população.  Este  artigo,  tem  como  objetivo

apresentar  uma  análise  da  importância  da  folkcomunicação  na  saúde  da

população e o papel da mídia massiva na difusão do conhecimento sobre o Mal

de Alzheimer.

De acordo com a Organização Mundial  da Saúde (OMS),  a  saúde é

definida como “um estado de completo bem estar físico, mental e social e não

somente ausência de afecções e enfermidades”.  É um direito fundamental ao

cidadão  assegurado  pela  Constituição  Federal  de  1988  que  garante  que  a

saúde é “um direito de todos e dever do Estado” e é concebido mediante a

participação da sociedade.

Através  de  uma  revisão  de  literatura  foram  colhidas  as  informações

relacionadas  ao  papel  da  comunicação  no  contexto  da  disseminação  de

informações  sobre  promoção  e  prevenção  da  saúde,  ou  seja,  a

responsabilidade da mídia massiva atuando como agente social de saúde. 

Esse artigo também traz um levantamento bibliográfico para a discussão

da  Comunicação  e  Saúde  principalmente  na  difusão  do  conhecimento  e

reflexões contemporâneas nas possíveis aplicações na prevenção do mal de

Alzheimer.

OBJETIVO GERAL:
Analisar o papel da folckcomunicação na difusão do conhecimento sobre o 
Alzheimer no Brasil.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Fazer uma revisão de literatura sobre comunicação, mídia e saúde;
 Discutir a aplicabilidade da folkcomunicação na prevenção ao Alzheimer;
 Levantar dados socioeconômicos sobre o Alzheimer no Brasil;

METODOLOGIA

O  presente  artigo  se  constitui  em  uma  breve  pesquisa  qualitativa  e

exploratória, com base em revisão bibliográfica através de coleta de dados de

artigos  científicos  de  literatura  nacional.  A  pesquisa  foi  desenvolvida

obedecendo às normas da ABNT e o levantamento exploratório. Também foram

efetivamente  utilizados  arquivos  selecionados  conforme  a  qualidade  e

relevância com o tema proposto. 

FOLKCOMUNICAÇÃO,  MÍDIA MASSIVA E  POLÍTICAS  DE  PREVENÇÃO

CONTRA ALZHEIMER: REFLEXÕES INTERDISCIPLINARES 

A folkcomunicação  é  um  processo  de  intercâmbio  de  informações  e

manifestações de opiniões, ideias e atitudes da massa através de agentes e

meios  ligados  direta  ou  indiretamente  ao  folclore  BELTRAO  (1967  apud

BENJAMIM, 2001, p.12). 

A folkcomunicação exerce um papel essencial na cultura porque mistura

a  tradição  popular,  acontecimentos  históricos  com  o  contexto  massivo  e

formação  social,  com  ela  verifica-se  como  se  processa  a  difusão  de

informações na comunicação popular. Na pesquisa de Fernandes et al (2003)

ele analisou que Luiz Beltrão pesquisou a comunicação de massa, que não se

refere apenas à comunicação da televisão e do rádio, mas também dos gestos

e símbolos (como desenhos no chão, frases dos para-choques, tatuagens, etc).

Ele  identifica  que  há  meios  de  comunicação  informais,  que  interferem  na

opinião pública e alteram a opinião e atitude popular frente ao governo, o que

se visto no voto e nas manifestações sociais, culturais e folclóricas. Segundo

Beltrão, na comunicação interpessoal e grupal que a comunicação informal tem

alto poder de persuasão. 

Para Botelho (2011) a comunicação acontece em todos os setores da

sociedade,  incluindo  aqueles  não  midiatizados,  aqueles  esquecidos  –



proposital  ou  acidentalmente  –  pela  mídia,  os  marginalizados,  como  bem

utilizou o termo o pai da Folkcomunicação, Luiz Beltrão.

RESULTADOS PRELIMINARES

A doença de Alzheimer é a demência com maior predominância entre os

idosos.  Acredita-se  que  esta  relação:  demência  e  idade  encontram-se

diretamente associada ao aumento da expectativa de vida. Esta doença não

tem cura, porém existem tratamentos e formas de prevenção que podem evitar

seu surgimento ou retardar seu progresso, porém que é imprescindível para

qualquer tratamento é o diagnóstico precoce. É de extrema importância que o

diagnóstico  seja  realizado  precocemente  e  desta  forma  estabelecer  a

intervenção mais adequada para cada caso. 

Este artigo ressalta  o quanto é necessário  e possível  a utilização da

folkcomunicação  aliado  à  mídia  massiva,  na  contribuição  com  conteúdos

destinados à comunicação com o público alvo, o que poderá proporcionar um

bom resultado para a manutenção da qualidade de vida dos idosos e também

dos portadores da doença.
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