
 

 

Jornalista, ativista social e agora mestre em Mídia e Cotidiano 

Com apenas 10% de visão, Marcus 

Aurélio supera mais um desafio com a 

competência e o carisma de sempre 

Para muitos, a conclusão de um mestrado 

pode parecer difícil. Mas, para Marcus 

Aurélio, esse desafio foi ainda maior. Marcus 

perdeu o globo ocular direito aos 8 anos em 

função de um glaucoma e conta com apenas 

10% de visão no olho esquerdo. Jornalista 

com 37 anos de profissão, ele possui um 

currículo extenso, que inclui coberturas esportivas, aulas de radiojornalismo, criação de ONGs, 

passagens pelas rádios CBN, O Globo e Tupi e agora também um diploma de Mestre em Mídia 

e Cotidiano. 

Marcus, apesar de ser morador de São Paulo, revela que optou por se inscrever para o mestrado 

na Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF porque o Programa era o que teria maior 

alinhamento com sua pesquisa, ligada a rádios comunitárias. “Tem professores aqui que 

trabalham com esse tema, de rádios comunitárias e poder local, inclusive o meu orientador de 

mestrado, o João Batista de Abreu”, explica. 

Com o título “Rádios Comunitárias em crise existencial: linguagem e afetos na era do ouvinte 

comunicador”, a dissertação de Marcus busca analisar a atual crise do cenário das rádios 

comunitárias, tentando ainda desvincular seu estudo das usuais formas de representação feitas 

por pesquisas acadêmicas, que, segundo ele, tendem a centrar suas análises em aspectos 

tecnológicos e políticos. “Queria fazer diferente, por isso analisei os afetos e os gostos das 

pessoas pela programação”, conta. 

Emocionado, o jornalista agradeceu à esposa, Luciana, aos filhos, ao orientador, aos colegas de 

turma e a todos que, de algum modo, contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade. 

“Tinha dias que pensava em desistir. A carga de conteúdo é muito grande e isso representava 

um esforço gigantesco para mim. Mas graças a essas pessoas, transmissores de bom ânimo e 

torcida, eu consegui”, conclui. 



Em breve, a dissertação de Marcus Aurélio estará disponível no site do PPGMC através de um 

link que redireciona para o repositório da UFF, assim como já estão todas as outras defendidas 

no Programa. (O endereço do site é: www.ppgmidiaecotidiano.uff.br)  

 


