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RESUMO

Esta é uma reflexão sobre a violência exposta pela televisão com enfoque na produção e no 

consumo de imagens técnicas na lógica de mercantilização da notícia. Sob a ótica de conceitos 

dos filósofos Régis Debray, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Marcia Tiburi e Vilém Flusser, 

a pesquisa aborda o tema a partir do diálogo teórico entre idolatria da imagem, olhar consumista 

e aparelho televisão. Busca-se ampliar a investigação da construção da notícia-violência, muitas 

vezes restrita aos programas sensacionalistas, ao trazer a análise de noticiários diários e semanais 

qualificados de “sérios”, que não têm no sensacionalismo da violência sua principal matéria-

prima. Como objeto empírico de análise, o trabalho traz a observação da notícia produzida a 

partir do “massacre de Realengo” pelos telejornais noturnos e programas dominicais Jornal 

Nacional, Jornal da Record, Fantástico e Domingo Espetacular.

Palavras-chave: telejornalismo, indústria cultural, imagem, olhar, sensacionalismo, televisão. 



ABSTRACT

This is an insight on television generated violence  deriving from the image production techniques 

and  the news treated as merchandise. Following thoughts of Régis Debray, Theodor Adorno, 

Max Horkheimer, Marcia Tiburi and Vilém Flusser, the author approaches the subject  starting 

from a theoretical dialogue between the image idolatry, the consumer’s view  and the television 

set. The research is then widened by exploring the upbringing of the news-violence tandem, 

found not only in the popular media but also in the upper class media considered as “serious”. 

As an empiric subject of  analysis, this work looks at the news on the “Realengo Massacre” as 

produced by the night television news and the Sunday entertainment programmes featured by 

the Jornal Nacional, Jornal da Record, Fantástico and Domingo Espetacular.

Key words:  television journalism, cultural industry, image, view, sesationalism, television. 
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introduÇÃo

A origem deste trabalho remonta ao século passado. Mais precisamente ao final dos anos 

1980, quando, como principiante, “foca”, do jornalismo diário, iniciei contato com a construção 

do que chamo notícia-violência pela grande imprensa paulista, como redatora do jornal Folha 

da Tarde, diário do Grupo Folha, detentor do título Folha de S. Paulo. À época o “sangue” e a 

exposição do sofrimento humano estavam reservados aos jornais considerados sensacionalistas, 

como o emblemático Notícias Populares (1965-2011), também pertencente ao Grupo Folha, que 

entre as manchetes trazia: “Homem Nu Assado na Fogueira”, “Rota Frita o Bandidão” e notícias 

fictícias como o nascimento do “Bebê Diabo” *. 

Nos anos 1990, tive a oportunidade de acompanhar a ascensão, glória e queda do 

programa Aqui Agora, época em que integrava a equipe de pauta e edição de telejornais da TV 

Cultura. Produzido pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), o programa tinha como foco as 

reportagens policiais, que de forma exibicionista e escandalosa exploravam sequestros, tiroteios 

e perseguições de criminosos transmitidas ao vivo. A violência “era” a notícia. A primeira 

fase do Aqui Agora saiu do ar em 1997 - voltou por um curto período em 2008 -, mas deixou 

seguidores como os programas Cidade Alerta (2001-2011), da Rede Record, e Brasil Urgente 

(1995), da Rede Bandeirantes, programa que ainda hoje exibe dramas de vítimas e agressores. 

Como jornalista, participei da “máquina” de fazer notícias. E, ao lado de colegas 

processadores da informação sob o comando de editores-chefes, questionava a valorização da 

violência transformada em espetáculo e a humilhação que resultava a vítimas e agressores. 

* Manchetes extraídas do livro Espreme que Sai Sangue, de autoria de Danilo Angrimani, editora Summus. 
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Tempo em que o jornalismo “sério” de referência – aquele que não “vive” da violência, não se 

limita a ela, a noticia em edições diárias ou semanais entre acontecimentos políticos, econômicos, 

esportivos e de entretenimento – ainda não via na violência a notícia-mercadoria hoje exposta 

na primeira página de impressos e na abertura de noticiários televisivos.

Longe das redações, passei a acompanhar a violência construída pelo jornalismo como 

leitora, telespectadora e internauta, e, à distância, inquietar-me diante das críticas de jornalistas 

a respeito dos “excessos” da imprensa brasileira não-sensacionalista. Denúncias de banalização 

generalizada pela exposição exaustiva e particularizada de assaltos e assassinatos a brigas 

de estudantes, casais e vizinhos, até o dia a dia dos “pequenos casos” ser rompido por fatos 

violentos alarmantes que extrapolam o “tolerável” da violência rotineira dos grandes centros 

urbanos.

Essa inquietação deu origem a este trabalho. Mas não se trata, aqui, de discutir a 

dicotomia “excessos” praticados pela imprensa, tema recorrente de críticas que surgem a cada 

nova tragédia noticiada, e a “missão de informar”, defendida pelas empresas de comunicação. 

Busca-se pensar a violência exposta pela televisão a partir da produção e do consumo de imagens 

técnicas aliados à mercantilização da notícia. Ou seja, a tentativa é compreender a exploração 

da violência pela indústria jornalística contextualizada na lógica da notícia-mercadoria que 

“vende” imagens a olhares que as consomem por meio do telejornalismo não-sensacionalista. 

Com o objetivo de ampliar o olhar sobre a relação violência e mídia, discussão geralmente 

balizada em exemplos emblemáticos da prática do sensacionalismo por jornais e programas 

similares aos citados anteriormente, esta pesquisa traz a análise de reportagens produzidas 

pelos diários Jornal Nacional e Jornal da Record – 7 de abril de 2011 –, e pelos semanais 

Fantástico e Domingo Espetacular ** – 10 de abril de 2011. Edições especiais sobre o “massacre 

de Realengo” – assim denominado pela imprensa – , devido à dimensão do impacto causado pelo 

crime: a execução de doze estudantes, de 12 a 15 anos, em salas de aulas da Escola Municipal 

Tasso da Silveira, no bairro de Realengo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 7 de abril de 2011, 

pelo atirador e ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos. 

** Diários e semanais produzidos pelas emissoras Rede Globo e Rede Record, respectivamente. 
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Refletir sobre a construção da notícia-violência pelo telejornalismo abre vários caminhos 

teóricos de pesquisa. Neste trabalho, a investigação sustenta-se em conceitos de cultura do olhar 

(Régis Debray), indústria cultural (Theodor Adorno e Max Horkheimer) e da televisão como 

“prótese” do olhar coletivo (Marcia Tiburi) e aparelho produtor de cultura (Vilém Flusser).

O diálogo entre esses e outros autores divide-se em duas partes: Imagens da Violência 

e Indústria do Jornalismo. Capítulos que fundamentam a observação das notícias produzidas 

pelos telejornais diários e programas semanais apresentada na terceira e última parte: Massacre 

de Realengo.

Inicialmente, uma abordagem sobre imagem-morte-violência traz reflexões sobre a 

passagem da hegemonia do culto, da funcionalidade ritual da imagem voltada aos espíritos, 

ao da valorização da exposição da civilização visual. Da idolatria das imagens voltadas ao 

sagrado, não produzidas para os olhos humanos, à idolatria do visível utilizada na propagação 

de crenças, ideologias e estímulo ao consumo alimentado pela publicidade. Trajetória que 

encontra no advento das imagens técnicas, produzidas não mais pelas mãos humanas e sim 

por aparelhos (fotografia, cinema, televisão), a cesura geradora do olhar televisivo, saturado e 

inebriado pelo choque imagético.  

Em seguida, parte-se para a dominância da linguagem da publicidade na sociedade 

de consumo, própria da cultura mercantilizada, na qual está inserida a notícia-mercadoria. 

A publicidade é tratada como sustentáculo da indústria do jornalismo, que tem na violência 

matéria-prima valiosa, fortalecida pela supervalorização da imagem e do impacto na sociedade 

contemporânea visual. Do cenário histórico da imbricação jornalismo-publicidade, chega-se ao 

sensacionalismo da violência utilizado como forma de capturar olhares na luta pela audiência 

dos telejornais.   

Na última divisão deste trabalho, observa-se a notícia-violência produzida pelos 

telejornais diários e programas dominicais, buscando uma conexão entre as reflexões teóricas 

dos capítulos anteriores e o objeto empírico de análise. Abordagem que permite investigar 

a transformação da realidade do crime de Realengo em notícia-mercadoria pelo jornalismo 

qualificado de não-sensacionalista, com enfoque nos recursos editoriais utilizados para atrair 

olhares por meio das imagens técnicas produzidas pelo aparelho televisão.



1. IMAGENS DA VIOLÊNCIA 
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1. iMaGEns da violência 

1.1 imagem da Morte 

O vínculo da imagem com a morte tem longa linhagem. Desde as sociedades arcaicas 

a trajetória da imagem pode ser analisada a partir de sua funcionalidade de dar sentido a 

fenômenos de diferentes naturezas como mediadora entre vida e morte, visível e invisível, 

duplo que aproxima e substitui o ausente. De magia protetora, talhada em pedra ou pintada, 

presta o serviço de apaziguamento do pânico pelo desconhecido, pelos pavores próprios 

da luta desarmada pela sobrevivência. Época em que as representações contêm o poder de 

prover segurança ao ser humano, ajudá-lo a conquistar a vitória diante do inimigo, dominar 

o assustador inexplicável da natureza e controlar a força dos deuses. “O que o grito de pavor 

tenta fazer por meio da voz, a paralisação tenta por meio da imagem: tirar de algo pavoroso sua 

pavorosa vivacidade” (TÜRCKE, 2010, p. 178). O poder divino da imagem mediando o visível 

humano e o invisível misterioso da morte e dos deuses: “essa imagem não é um fim em si, mas 

um meio de adivinhação, defesa, enfeitiçamento. [...] um verdadeiro meio de sobrevivência. A 

virtude metafísica que a faz condutora dos poderes divinos ou sobrenaturais torna-se utilitária. 

Operatória” (DEBRAY, 1993, p. 33). 

A imagem vem auxiliar os vivos na substituição dos mortos, no culto da morte e dos 

espíritos. Vem em forma de múmias egípcias, miniesculturas dos guerreiros atenienses mortos 

em combate ou manequins dos defuntos romanos poderosos para serem incinerados, a imagem 

dirigida aos espíritos e o corpo entregue à terra. “É em imagem que o imperador subia da 

fogueira para o céu, em imagem porque em pessoa. Queda dos corpos, ascensão dos duplos” 

(DEBRAY, 1993, p. 25). Valorização ritual da morte transformada em imagem, que, segundo 

Régis Debray, faz com que a arte nasça “funerária”, secreta, destinada aos templos mortuários 

e às criptas adornados com vasos, baixelas, bustos e outros tesouros para servir aos mortos. O 

que faz das “sepulturas dos grandes [...] nossos primeiros museus e os próprios defuntos nossos 

primeiros colecionadores” (DEBRAY, 1993, p. 22).

Nosso primeiro objeto de arte: a múmia do Egito, cadáver feito obra; nossa 
primeira tela; a mortalha pintada do copta. Nosso primeiro conservador: o 
embalsamador. A primeira peça “art déco”: o recipiente das cinzas, canopo, 
urna, cratera ou cofrezinho (DEBRAY, 1993, p. 28).   
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Voltada aos espíritos e não aos olhos humanos, a imagem artística mantém um “valor 

de culto” que, segundo Walter Benjamin, explica sua inacessibilidade ou restrição aos vivos: 

“certas estátuas divinas somente são acessíveis ao sumo sacerdote, na cella, certas madonas 

permanecem cobertas quase o ano inteiro, certas esculturas em catedrais da Idade Média são 

invisíveis do solo, para o observador” (1994, p. 173). Mas esse caráter secreto perde a hegemonia 

“à medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual”, dando lugar a seu oposto, o 

“valor de exposição” (BENjAMIN, 1994, p. 173). Valor que, mesmo há milhares de anos do 

advento da fotografia e do cinema, balizadores das interpretações de Benjamin no século XX, 

já está presente nos primórdios da iconografia cristã. 

De origem secreta, saída dos sarcófagos e catacumbas, a iconografia cristã rende-se 

ao poder das imagens, após “a luta entre o cristianismo textual e o paganismo imaginístico” 

(FLUSSER, 1985, p. 8), na Idade Média, colocando símbolos sagrados a serviço da conversão 

de fiéis. Por meio da arte, o cristianismo se utiliza do valor de exposição do ícone da Paixão de Cristo, 

imagem vinculada à morte e à ressurreição, em suas inúmeras versões pintadas e esculpidas 

– mais tarde acrescidas das representações da fotografia, cinema e televisão – para propagar a 

religião ao longo dos séculos. São as chagas e o martírio do mito cristão cativando almas.

Na interpretação de Debray,  “com o cristianismo, a propaganda é a condição e o motor 

da doutrina. Medium is message é, em sentido próprio, a revolução católica. Deus não é para ser 

adorado no lugar onde estamos, mas para ser transmitido por toda parte onde um homem possa 

chegar” (1993, p. 93). O discurso vem aliado às imagens do sofrimento de mártires cristãos, da 

paz eterna celestial e dos horrores do inferno como forma de difundir a imortalidade da alma 

e os perigos aos quais estão sujeitos descrentes e pecadores, arrebanhando iletrados para a 

inovação religiosa. 

Como levar a acreditar no credo? O grego e o judeu não acreditam em seus 
Deuses. Eles estão aí. Como o cipreste, a duna, o clã, e o ar que respiram. Não 
formulam uma questão de fé, mas de identidade. javé, assim como Zeus, são 
memórias, jesus é uma aposta. [...] Zeus ou juno, Aquiles e Ulisses faziam 
parte da atmosfera da época, da herança, partes do quinhão natural [...]. Esses 
deuses e esses heróis, sem um “antes”, sempre estiveram aí. Não tiveram que 
tomar o lugar de outras divindades, mais antigas, mais populares ou mais bem 
credenciadas. Quanto a jesus, é um recém-chegado. Dá escândalo. Não tem 
nada de evidente. Nada de material lhe confere uma abonação. É constituído 
por minha adesão, minha fidelidade, minha fé. [...]. Neste caso, como nada 
está decidido de antemão, como é preciso converter-se e converter – aderir a 
uma hipótese – é preciso convencer. (DEBRAY, 1993, p. 93)
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 O “meio discursivo” da religião cristã faz corpo nos pregadores errantes. São 

propagandistas que se multiplicam a partir do século XV como produtores e transmissores 

de mensagens da violência resultante da ira divina: a iminência do juízo Final e os malefícios 

provocados pelo anticristo. Entre os inúmeros pregadores, apenas o dominicano Vicente Férrer, 

por meio de suas peregrinações de expiação, comoveu, impactou e amedrontou milhões de 

europeus de 1409 a 1415 (DELUMEAU, 2009, pp. 319, 320). Uma angústia escatológica que 

ganha vigor com o “meio imagem”. Graças à iconografia gráfica possibilitada pela imprensa, 

surgem as publicações ilustradas. Entre elas, a  Art de bien vivre et de bien mourir (A Arte de 

Bem Morrer), “edição que comportava ilustrações ao mesmo tempo simples e chocantes que 

simbolizavam os quinze sinais anunciadores do fim do mundo” (DELUMEAU, 2009, p. 321). 

 

   

Em paralelo a temas vinculados ao sagrado, no século XVII, a destreza visual e manual 

do artista começa a ocupar-se da representação da violência profana, fruto da ira do ser humano: 

o sofrimento da população subjugada pelos exércitos vitoriosos da guerra civil. Em 1633, o 

conjunto de gravuras Les miseres et les malheurs de La guerre (As misérias e os infortúnios 

da guerra), de jacques Callot, representavam a violência praticada pelas tropas francesas contra 

civis indefesos durante a ocupação de Lorraine, nos primeiros anos de 1630 (SONTAG, 2003, 

p. 39 ). O marco dos horrores da guerra representados pela arte chega dois séculos depois pelas 

 1. Tractatus (or Speculum) artis bene moriendi 
A Arte de Bem Morrer - 1415
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mãos de Goya. As 83 gravuras feitas entre 1810 e 1820, intituladas Los desastres de la guerra 

(As desgraças da guerra), retratam a ferocidade das tropas de Napoleão na invasão da Espanha, 

em 1808, sem o brilho do espetacular. Para Susan Sontag, “com Goya, tem início na arte um 

novo padrão de receptividade do sofrimento” ( 2003, p. 40). Ao retratar a violência da qual os 

homens são algozes e vítimas, Goya comove o espectador com imagens nas quais “a paisagem 

é uma atmosfera, uma escuridão, apenas ligeiramente esboçada” (SONTAG, 2003, p. 40). Efeito 

de sensibilidade diante do horror que questiona a capacidade de olhar do espectador, abalo à 

emoção e à consciência: 

As palavras expressivas gravadas ao pé de cada imagem constituem comentários 
provocadores. Enquanto a imagem, como toda imagem, é um convite ao olhar, a 
legenda, na maioria das vezes, insiste na dificuldade exatamente de olhar. Uma voz, 
supostamente do artista, atormenta o espectador: você suporta olhar isto? (SONTAG, 
2003, p. 41).

 

                   

                       

 2. Os Desastres da Guerra - O que mais se pode fazer?  1810 – 1815
Francisco Goya
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1.1.1 a imagem técnica vai à Guerra

A mediação das imagens entre homem e devastação provocada pela guerra ganha força 

de exposição com o advento da imagem técnica, a “produzida por aparelhos” (FLUSSER, 1985, 

p. 13), a partir do século XIX, inaugurada pela fotografia. É dado o primeiro passo para o 

aparelho entrar em cena na representação da morte e do sofrimento humano, até então exercida 

pelo talento e habilidade do artista. Surge um novo encantamento. A natureza mágica das 

imagens, de acordo com Vilém Flusser, está no fato de tornar visível o invisível, enquanto a 

magia das imagens técnicas está em modificar conceitos, visões de mundo:  

A magia pré-histórica ritualiza determinados modelos, mitos. A magia 
atual ritualiza outro tipo de modelo: programas. Mito não é elaborado no 
interior da transmissão, já que é elaborado por um “deus”. Programa é modelo 
elaborado no interior mesmo da transmissão, por “funcionários”. A nova 
magia é ritualização de programas, visando programar seus receptores para 
um comportamento mágico programado (1985, p. 11).

O equipamento fotográfico no conceito flusseriano é o primeiro aparelho cultural 

produtor de cultura, formatado por programadores “funcionários”, a partir dos interesses 

daquele que o fabrica. “As superfícies simbólicas que produz estão, de alguma forma, inscritas 

previamente” e as fotografias são resultados de “potencialidades inscritas no aparelho”. Ao 

diferenciar instrumento de trabalho, simulador de órgão do corpo de quem trabalha, e aparelho, 

“brinquedo” com regras previamente programadas, Flusser identifica o fotógrafo como o 

“funcionário” que “brinca” contra o aparelho, procurando vencê-lo, esgotar seu programa 

invencível (1985, pp. 14, 5). O aparelho câmera, 

enquanto objeto, está programado para produzir, automaticamente, fotografias. 
Neste aspecto, é instrumento inteligente. E o fotógrafo, emancipado do 
trabalho, é liberado para brincar com o aparelho. O aspecto instrumental do 
aparelho passa a ser desprezível, e o que interessa é apenas o seu aspecto 
brinquedo (FLUSSER, 1985, p. 16).

É nessa lógica de produção que a imagem técnica fotográfica - predecessora da 

cinematográfica e da televisiva -, enquadrada pelo fotógrafo, assume a representação da morte 

e do luto por meio do registro da violência da guerra. A partir da Guerra Civil Espanhola, os 
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fotógrafos profissionais passam a testemunhar a fúria humana, produzindo automaticamente 

cenas do campo de guerra para serem impressas em páginas de jornais e revistas (SONTAG, 

2003 p. 22). Momentos de dor e sofrimento que não mais exaltam heróis, figuras mitológicas ou 

bíblicas, mas expõem seres humanos ensanguentados e mortos. Surgem o choque e o impacto 

da violência real provocados pelas imagens já que  

tremer ante a imagem criada por Goltzius na sua gravura em água-forte O 
dragão devorando os companheiros de Cadmo (1588), que mostra o rosto 
de um homem sendo abocanhado e arrancado do resto da cabeça, é muito 
diferente de tremer ante a foto de um veterano da Primeira Guerra Mundial 
cujo rosto foi destroçado por tiros (SONTAG, 2003, p. 38).

 

                           

 

                                    

 3. O dragão devorando os companheiros de Cadmo - 1588             Hendrik Goltzius

 4. Guerra Civil Espanhola – 1936                                                            Robert Capa
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Ao tratar da reprodutividade das imagens, propriedade precedida pela xilogravura na 

Idade Média, reprodução técnica da escrita no século XV e litografia no XIX, Debray, interpreta 

a cesura gerada pela tecnologia fotográfica, na qual “a luz substitui a mão do artista”, não 

por seu poder multiplicador, mas pela introdução do automatismo na produção manual das 

ilustrações: o início “da longa fase de transição das artes plásticas para as indústrias visuais” 

(1993, p. 263). Ênfase e diferencial próprios do aparelho flusseriano, que a partir da fotografia 

inicia sua escalada hegemônica no valor de exposição das imagens.     

A potência técnica do aparelho fotográfico permite a multiplicação de uma imagem 

única, porém não mais relativa ao princípio de autenticidade da arte. O único na fotografia está 

no fato de a lente da câmera captar a imagem instantânea, o “jamais visto” que nunca se repetirá 

(DEBRAY, 1993, p. 267). Poder de difusão de instantes únicos estampados em jornais e, em 

especial, em revistas ilustradas do século XX, tempo de guerra. 

Como lembra Sontag ( 2003, p. 31), os jornais publicam fotos desde 1880, assim como 

as revistas populares National Geographic e Berliner Illustrierte Zeitung, lançadas no fim do 

século. Mas a predominância do valor de exposição das imagens no jornalismo ganha vulto com 

o surgimento de revistas semanais de ampla circulação: a francesa Vu (1929), a americana Life 

(1936) e a inglesa Picture Post (1938), publicações 

5. Primeira Guerra Mundial – 1915                                                        Getty Images



indústria cultural da violência   20

dedicadas a fotos (acompanhadas por textos curtos que remetiam às fotos) e a 
“história por imagens” – pelo menos quatro ou cinco fotos do mesmo fotógrafo 
interligadas por uma narrativa que dramatizava ainda mais as imagens. Num 
jornal, era a foto – em geral, havia só uma – que acompanhava a reportagem 
(SONTAG, 2003, p. 31). 

A dominância de notícias ilustrativas em grandes magazines durante a Segunda Guerra 

Mundial abre as portas à narrativa imagética da guerra e ao mesmo tempo inaugura a competição 

entre as imagens de violência e as de publicidade, uma relação hegemônica em nossos dias, 

quando a exposição de múltiplas guerras regionais, atos terroristas e violência urbana entrelaça-

se aos apelos de consumo dos anúncios comerciais. No tempo do conflito mundial, enquanto no 

jornal a ilustração da guerra era acompanhada por textos, na revista a foto disputava o olhar do 

leitor com a imagem de algum produto à venda, como no caso da publicação da imagem captada 

pela câmera de Robert Capa na Guerra Civil Espanhola (imagem 4, p. 18):

Quando a foto do soldado republicano tirada por Capa na hora exata da 
morte apareceu na revista Life em 12 de julho de 1937, ocupava a página 
direita inteira; ao lado, à esquerda, vinha um anúncio de página inteira de 
Vitalis, uma pomada de cabelo masculino, com uma pequena foto de alguém 
se exercitando no tênis e uma foto grande do mesmo homem de smoking 
branco ostentando na cabeça o cabelo lustroso, muito bem partido e escorrido 
(SONTAG, 2003, P. 31). 

Assim como a pintura e a escultura, a fotografia flerta com a morte. No século XIX, 

ao superar as imagens tradicionais, a fotografia, por meio do retrato, tem como tema inicial a 

representação dos mortos, inserido no valor de culto benjaminiano. Para em seguida assumir 

seu valor de exposição como prática jornalística de registro automático da morte e do sofrimento 

humanos. De seus primeiros campos de batalha, principalmente na Guerra da Criméia (1853-

1856) e Guerra Civil Americana (1861-1865), até a Primeira Guerra Mundial, as objetivas captam 

imagens, geralmente anônimas, de vilas arrasadas e cadáveres. Época de alcance limitado da 

câmera. 

No século XX, devido à produção automática permitida pelo aparelho fotográfico 

acrescido de novos programas de manipulação, visualização e captação de imagens, a fotografia 

adquire “um imediatismo e uma autoridade maiores do que qualquer relato verbal para transmitir 

os horrores da produção da morte em massa” (SONTAG, 2003, p. 25). Momento em que a 
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tecnologia, responsável pela redução de peso dos equipamentos e aumento da velocidade do 

registro de imagens, permite ao fotógrafo entrar no campo de batalha em busca de esgotar as 

programações e alvejar o momento instantâneo único da fotografia.  

 7. Guerra Civil Americana -1861-18656. Guerra da Criméia - 1855         
Roger Fenton 

8. Segunda Guerra Mundial – japão 1945                                        W. Eugene Smith
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9. Segunda Guerra Mundial – japão 1945                                        W. Eugene Smith
 

10. Segunda Guerra Mundial – japão 1945                                      W. Eugene Smith
 

11. Segunda Guerra Mundial – Aviões da Marinha Norte - Americana                                                           
12. Revista Life  japão – 1945                                                            

W. Eugene Smith
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Como imagem, a fotografia faz a mediação entre o homem e o mundo circundante. Mas 

a prestação de serviço da imagem técnica captada pelo olho do profissional atrás das lentes, o 

funcionário do aparelho fotográfico, é informativa, visa modificar os conceitos dos receptores, 

formando e reformando culturas. Nesse cenário flusseriano, é dada continuidade ao caráter 

mágico da imagem, como na sobrevivência da pré-história ou no ritual fúnebre da Antiguidade, 

mas a exposição dos massacres provocados pela ira humana aproxima o ausente, no caso da 

guerra, das pessoas em segurança, propagando valores políticos e ideológicos. 

Em relação à prestação de serviço publicitário da imagem fotográfica - religioso, 

político ou comercial -, vale lembrar o caráter de vida própria da fotografia, pois “a mesma 

foto antibelicista pode ser vista como uma demonstração do páthos, do heroísmo, do admirável 

heroísmo, numa luta inevitável que só pode ter fim com a vitória ou com a derrota” (SONTAG, 

2003, p. 36). Para Sontag, a ação ou reação provocada pela fotografia independe da intenção do 

fotógrafo, o que nos remete à questão da relação aparelho-funcionário. Para Flusser, a intenção 

do fotógrafo é codificar seus conceitos em forma de imagens que “sirvam de modelos para 

outros homens” e a do aparelho é o de codificar conceitos, por meio do fotógrafo, programando 

os homens “para o seu contínuo aperfeiçoamento” (1985, p. 24). Um jogo no qual o fotógrafo, 

por mais que tente driblar o aparelho, acaba derrotado, devido à hierarquia de intenções dos 

aparelhos: “o aparelho fotográfico é produto do aparelho da indústria fotográfica, que é produto 

do aparelho do parque industrial, que é produto do aparelho socioeconômico” (FLUSSER, 1985, 

p. 24). O que transposto ao aparelho da indústria da informação nos leva ao aparelho do canal de 

produção e distribuição de informação, produto do aparelho do mercado publicitário, produto 

do sistema econômico e social. Condição que faz com que a fotografia da violência humana siga 

“seu próprio curso, ao sabor dos caprichos e das lealdades das diversas comunidades que dela 

fizeram uso”. (SONTAG, 2003 p. 36). 

     A fotografia vai à guerra não apenas como meio representativo do sangue derramado, 

mas como auxiliar da estratégia bélica, como arma de guerra, operacional e de propaganda 

política. Função exercida em parceria com a técnica cinematográfica, aliança que potencializa 

a presença e o poder da imagem nas disputas geopolíticas mundiais: “ao lado da ‘máquina de 

guerra’, existe desde sempre uma máquina de espiar (ocular, ótica e depois eletro-ótica), capaz 

de dar aos combatentes, mas sobretudo aos comandantes, uma visão perspectiva da ação militar 

em curso” (VIRILIO, 2005, p. 18). Uma busca de visualização tática militar capaz de superar 

as limitações do olho humano que chega à sociedade contemporânea com inovações como a 
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televisão em baixo nível de luz, capaz de ver na escuridão, que, aliada à progressiva evolução 

bélica de visualização, atesta o vínculo entre as armas de matar e os aparelhos inteligentes 

produtores de imagens:

[...] ao lado da inovação industrial das armas de repetição e das armas 
automáticas, existe ainda a inovação das imagens de repetição, cujo o auge 
foi o fotograma. O sinal de vídeo completa posteriormente o clássico sinal de 
rádio, e o videograma vem prolongar essa “cinematografia”, oferecendo ainda 
a possibilidade de uma televigilância em tempo real do adversário, tanto de 
dia como de noite (VIRILIO, 2005, p. 19). 

A partir da Primeira Guerra Mundial, os recursos técnicos incipientes da fotografia 

civil, responsabilizados por Sontag pela limitação da ação do fotojornalismo, não restringem 

a fotografia militar, quando a presença do aparelho inteligente passa a integrar o até então 

reduzido arsenal visual dos campos de batalha como as torres de controle e balões equipados 

com telégrafo cartográfico aéreo. Técnicas bélicas de observação ampliadas com a utilização 

de “pipas equipadas com câmeras, pombos carregando pequenas máquinas fotográficas, balões 

com câmeras, antecedendo assim o uso intensivo da cronofotografia e do cinema em aviões 

de reconhecimento” (VIRILIO, 2005, p. 33). Durante o primeiro conflito mundial, milhões de 

fotografias são disparadas por pilotos em missões de reconhecimento dos campos de batalha para 

serem analisadas em terra pelos comandantes militares. Apenas a coleção pessoal do fotógrafo 

Edward Steichen, comandante de operações de reconhecimento aéreo das tropas americanas 

em território francês, reúne cerca de 1,3 milhão de fotografias (VIRILIO, 2005, p. 50). 

 

13. Mecklenburg -Vorpommem, Alemanha, 1944, após bombardeio Aliado       
Autoria Desconhecida
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Em termos de persuasão política, o poder bélico apropria-se da técnica cinematográfica 

para seduzir, convencer e empolgar plateias em nome da unidade nacional. Com o “cinema 

militar-industrial”, as salas de exibição “são igualmente campos de treinamento que criam 

uma unanimidade agonística insuspeitada, ensinando às massas como controlar o medo do 

desconhecido” (VIRILIO, 2005, p. 86). Na Segunda Guerra Mundial, a imagem mágica do cinema 

assume status de questão de Estado em ambos os países líderes do conflito: nos Estados Unidos, 

no qual a indústria cinematográfica, além de monitorada pelos militares, inclui o Pentágono em 

seu quadro de produtores e distribuidores de filmes de propaganda, e na Alemanha, que tem em 

Adolf Hitler um ditador que atua como “diretor cinematográfico” dos crimes praticados pelo 

nazismo. Além de produções especialmente idealizadas por Hitler e joseph Goebbels, o campo 

de batalha transforma-se em set de filmagem e produção de informação, com a presença de 

cinegrafistas nas unidades do exército alemão: “cada regimento tinha sua PK (Companhia de 

Propaganda), uma coordenação entre cinema, exército e propaganda – ou seja, entre imagem, 

tática e roteiro – cujo objetivo era reunir e tratar instantaneamente a informação” (VIRILIO, 

2005, p. 142). Para cativar fiéis à causa nazista entre o povo alemão, o espetáculo glorioso da 

guerra sustentou-se na própria imagem do Füher alimentada pela indústria militar visual. A 

fabricação de um mito político vivo que se utiliza da magia da “versão técnica do olho de Deus” 

(VIRILIO, 2005, p. 20) para potencializar o valor de exposição de um ritual bélico que silencia 

e cativa almas. O nazismo utiliza-se do poder contagioso da imagem, de seu      

[...] dom capital de consolidar a comunidade crente. Pela identificação dos 
membros à Imago central do grupo. Não há massas organizadas sem suportes 
visuais de adesão. Cruz, Pastor, Bandeira Vermelha, Mariane *. No Ocidente, 
seja lá onde for, desde que as multidões se põem em movimento - procissões, 
desfiles, meetings – colocam à frente o ícone do Santo ou o retrato do Chefe, 
jesus Cristo ou Karl Marx” (DEBRAY, 1993, p. 91). 

* busto de mulher representando a República Francesa

 

As imagens prestam o serviço de operacionalizar a força da aparência na estratégia 

de guerra, na construção imagética de poder, pois “abater o adversário é menos capturá-lo do 

que cativá-lo, é infligir-lhe, antes da morte, o pavor da morte” (VIRILIO, 2005, p. 24). Tática 

presente no roteiro tanto dos combates entre nações como dos ataques terroristas extra-Estados. 

Assim como as bombas nucleares lançadas na Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima e 

Nagasaki propagam ao mundo o poderio destruidor dos norte-americanos, provocando uma 
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“explosão de informação” (VIRILIO, 2005, p. 25) na percepção do adversário, as encenações 

mediáticas dos atentados terroristas estão vinculadas ao espetáculo mágico da guerra:

A partir do momento em que os combatentes clandestinos – irlandeses ou 
bascos, membros da Ação Direta ou das Brigadas Vermelhas - utilizam o 
atentado, o assassinato, a tortura com fins publicitários, alimentando a mídia 
com fotografias de suas vítimas expiatórias, o ato de guerra interna retorna 
às origens psicotrópicas, ao feitiço, ao espetáculo fascinante da imolação e da 
agonia, apanágios das antigas religiões e das cerimônias tribais (VIRILIO, 
2005, p. 23).

A representação espetacular da violência torna-se mais próxima, invade o ambiente 

doméstico e atinge de forma coletiva e simultânea os receptores por meio da tela do aparelho 

televisão, germinado no automatismo, multiplicação e uso publicitário das imagens fotográficas 

e cinematográficas. A partir da Guerra do Vietnã (1959-1975), a primeira acompanhada pelas 

câmeras de televisão, “batalhas e massacres filmados no momento em que se desenrolam 

tornaram-se um ingrediente rotineiro do fluxo incessante de entretenimento televisivo 

doméstico” (SONTAG, 2005, p. 22). 

A televisão vem assumir o papel de intérprete do mundo, de aparelho produtor e difusor de 

representações culturais inserido no contexto da vida privada, fazendo com que a compreensão 

da violência seja um produto do impacto gerado pelo mosaico de imagens transmitido pela tela 

luminosa. As imagens estáticas alvejadas pelo fotógrafo agora em movimento disparadas contra 

o olhar do telespectador. 
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1.2 olhar Eletrônico 

Cada fase histórica do olhar traz especificidades técnicas e crenças nas quais estão 

germinadas as singularidades de sua sucessora que, entrelaçando-se às predecessoras, assume 

a hegemonia de uma época. Ao sustentar tal teoria, Debray nos fala em “continentes” (1993, p. 

212) para conceituar as características de cada estágio de produção de imagem e expectativa 

do olhar, que “mais do que visões” tratam de “organizações do mundo” (1993, p. 43). No ídolo, 

suscitado pelo “olhar mágico”, a representação imagética, vinculada à religião, evoca o sagrado, 

é questão de “crença”; autônoma em relação à religião, a arte, do “olhar estético”, é marcada 

pela questão do “gosto”; na predominância do visual contemporâneo, “olhar econômico”, o 

“poder de compra” (DEBRAY, 1993, p. 212).

Os três continentes ou idades do olhar de Debray (1993) nos falam em movimento, da 

relação imagem-tempo-espaço. No olhar mágico, com a imagem imobilizada na divindade, o 

ídolo permanece estático “enraizado em solo ético”; no estético, a arte movimenta-se lentamente 

por meio do deslocamento dos artistas da época; no econômico, o visual, de circulação global, 

a imagem é concebida “para uma difusão planetária” (DEBRAY, 1993, p. 208), em um tempo 

obcecado pela rapidez. Esses três estágios – “Teologia, Estética e Economia” (DEBRAY, 1993,   

p. 208) – trazem conceitos básicos de fabricação: “a repetição (por intermédio do cânon ou 

arquétipo); a tradição (por intermédio do modelo e do ensino); a inovação (por intermédio da 

ruptura ou escândalo)” (DEBRAY, 1993, p. 209).    

No visual, o estágio contemporâneo do olhar de interesse do objeto de análise deste 

estudo, quando os aparelhos flusserianos permitem a produção automática de imagens em ritmo 

acelerado, podemos dizer que o olhar mágico está refletido na televisão, que super-dimensiona 

o conceito de redução de espaço e tempo na tentativa de representar o mundo invisível aos 

olhos humanos, engendrando a ilusão de um olhar sem fronteiras. Como um “feiticeiro feliz” 

(DEBRAY, 1993, p. 295), o telespectador, mesmo circunscrito a um espaço de experiência 

determinado pela relação com a tela televisiva, alimenta a crença de ver o mundo:

“Na televisão, o olhar se torna video. A televisão é o que, em nosso tempo, 
define o mundo, o que existe, o que há, sob a ordem do conceito vídeo. [...] Se 
podemos dizer que Mundo é o campo do que pode ser conhecido pelo sujeito, 
podemos dizer que nosso mundo existente situa-se hoje como video, flexão na 
primeira pessoa do singular do verbo latino videre (ver): ‘eu vejo’” (TIBURI, 
2011, p. 114). 
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Dependente das mutações tecnológicas, já que elas “vêm modificar o formato, os 

materiais, a quantidade das imagens de que uma sociedade deve se assenhorar” (DEBRAY, 

1993, p. 43), a cultura do olhar contemporâneo pode ser compreendida a partir do aparelho 

televisão que, apesar da internet e das câmeras individuais acopladas aos celulares, reina como 

produtor e difusor de imagem técnica1. Como expoente da comunicação de massa da idade 

visual, na qual a imagem transforma-se em “acontecimento”, suscitando “espanto ou distração” 

(DEBRAY, 1993, p. 209), a imagem televisiva vem impressionar por meio do impacto. Impacto 

inerente à sua própria forma de transmissão, a tela de imagens em movimento, especificidade 

herdada do cinema e diferenciada por Walter Benjamim, na primeira versão do ensaio A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1955), ao compará-la à tela tradicional do 

quadro de imagens estáticas: 

Na primeira, a imagem se move, mas na segunda, não. Esta convida o 
espectador à contemplação; diante dela, ele pode abandonar-se às suas 
associações. Diante do filme, isso não é mais possível. Mas o espectador 
percebe uma imagem, ela não é mais a mesma. Ela não pode ser fixada, nem 
como um quadro nem como algo de real. A associação de idéias do espectador 
é interrompida imediatamente, com a mudança da imagem. Nisso se baseia o 
efeito de choque provocado pelo cinema, que, como qualquer outro choque, 
precisa ser interceptado por uma atenção aguda (BENjAMIN, 1955).

O cinema introduz o olhar próprio da técnica televisiva, que leva ao ambiente doméstico 

a lógica da imagem em movimento que, como toda imagem, atua na sensibilidade humana 

produzindo percepções e gerando um novo olhar coletivo, que chamaremos de eletrônico, 

capturado pelo choque das imagens, produzindo o espanto ou a diversão, características do 

estágio visual conceituado por Debray (1993). Partindo da imbricação cultura do olhar, 

prática imagética e evolução técnica própria de cada época, a qual denominaremos de tríade 

olhar-imagem-técnica, podemos afirmar que com a televisão surge um novo olhar coletivo da 

violência. Um novo mecanismo de construção e transmissão da destruição e do sofrimento 

criando uma “teleintimidade” (SONTAG, 2005, p. 22) que expõe os telespectadores à difusão 

diária de conflitos e dramas mundiais, fazendo da compreensão da violência “um produto do 

impacto dessas imagens” (SONTAG, 2005, p. 22).

1 Pesquisa da Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil) aponta que a televisão aberta, apesar do avanço da internet, lidera 
o investimento em publicidade no Brasil, o que reflete sua hegemonia de audiência. 
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14. Guerra Civil na Síria – 2012                                                                      
jornal Nacional – 18-08-2012

15. Corpos de civis executados: 
Guerra Civil da Síria – 2012     
jornal Nacional 27-08-2012  

16. Muammar Kadhafi:  
captura do ditador líbio – 2011           
jornal da Globo 20-10-2011

17. Corpo do ditador líbio 
Muammar Kadhafi – 2011           
jornal da Globo  20-10-2011
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Época de “tiroteio mediático” (TÜRCKE, 2010, p. 19), inserido no valor de exposição 

próprio da indústria visual, que tem na televisão, apesar da atual panóplia tecnológica, o olho 

que tudo vê, constituindo-se em “prótese visual universal” (TIBURI, 2011, p. 65) capaz de 

transmitir o acontecimento de forma imediata, capturar a vida e a morte em curso, cujo valor 

de naturalidade do real é potencializado pela abolição da distância simbólica das imagens. Ao 

adotar a metáfora “Olho de Vidro”, para explicar o caráter protético da televisão, Marcia Tiburi 

fala de perda e substituição engendradas pelo aparelho que, “ao controlar o olho humano, põe-se 

no seu lugar” (2011, p. 68). Poder de controle concedido de forma inconsciente por um feiticeiro 

fascinado pela ilusão de ver o mundo, de estar dentro, de fazer parte do que é visto, e ter sua 

“fome de olho” (TIBURI, 2011, p. 112) saciada sem esforço físico ou mental. 

Tratada como mecanismo de uma cultura do olhar estimulada e inebriada pelo choque 

imagético, a televisão, ao dispensar o olhar do telespectador, é o aparelho-prótese que, mostrando 

um mundo mágico ao “homo-vídeo” (TIBURI, 2011, p. 76) contemporâneo faminto e crente 

imagético, domina, encanta e regula o olhar de quem vê, por meio da eliminação da distância 

entre sujeito e objeto, anulando a identificação do vidente e do visível. Uma relação, dominada 

pelo estatuto da televisão de espelho do real, geradora de um “excesso de certeza” que “dispensa 

o pensamento” (TIBURI, 2011, p. 81), apesar do visto na tela ser produto de construção do 

programador-funcionário do aparelho televisão, como veremos no capítulo seguinte.

Nesse cenário, “ver seria o olhar abstraído de subjetividade” (TIBURI, 2011, p. 80), no 

qual podemos afirmar a impossibilidade da interceptação do choque das imagens por meio de 

uma atenção aguda postulada por Benjamin, restando ao telespectador, como forma de anular 

o caráter de “prótese da consciência” (TIBURI, 2011, p. 75) da televisão, “parar de ver, mesmo 

que instantaneamente” como a única “chance de pensar” (TIBURI, 2011, p. 85). 

O fascínio pelo belo e pelo horror conecta os diferentes movimentos do olhar. “Ambos 

atraem o olho, este órgão da curiosidade movido a magnetismos, - o que vemos é o que nos olha 

como se chamasse, como se atraísse” TIBURI, 2011, p. 89). Fascínio próprio da propriedade 

da imagem de “impressionar o olhar pelo exterior” (DEBRAY, 1993, p. 42). Estatuto tanto da 

imagem de culto ao sagrado como a de “culto à distração” (TIBURI, 2011, p. 128), o “imóvel 

que se bebe e o efêmero que se engole” (DEBRAY, 1993, p. 42). O fascínio impulsiona o olhar 

do crente à imagem pintada ou esculpida do sagrado assim como o olhar daquele que busca nas 

imagens técnicas sensoriais não-meditativas as cenas reais de violência. Fascinação subserviente 

controlada pelo mito sagrado e pelo mito televisão.
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1.2.1 saturação e Passividade

A partir da tríade olhar-imagem-técnica, elementos interdependentes, podemos 

pensar sobre o ponto focal de desconexão da era visual em relação às suas antecessoras: a 

“inflação icônica” (DEBRAY, 1993, p. 327) de imagens técnicas efêmeras que impressionam 

o olhar consumista distraído. Condição que resulta em movimentos recíprocos de valorização 

e banalização da imagem e perda de percepção do olhar. Para Debray, em nosso tempo de 

abundância iconográfica há o enfraquecimento da diferença entre imagem artística e publicitária, 

enquanto nos tornamos “predadores de imagens” pouco preocupados “com suas presas” (1983, 

p. 328). Resultado do olho saturado que passeia sobre quadros, jornais, cartazes publicitários 

e telas eletrônicas, sobre o mundo transformado em “imagens de síntese” (DEBRAY, 1993, p. 

328) que se mostra sem ser compreendido. A síntese de mundo mostrada pela televisão que 

padroniza o ver:

[...] a televisão, ao administrar audiências, é olho que tudo controla ao 
controlar a imagem em relação à qual o mundo fora dela se refere. Controla 
o que posso ver, o que devo ver. Enquanto telespectador, tenho a televisão 
diante de mim como olho de uma consciência perversa, aquela que me tira de 
minha consciência sem mostrar que a perdi” (TIBURI, 2011, p. 75). 

As imagens, que têm a funcionalidade histórica de dar sentido ao mundo, ao 

desconhecido, tornando visível o invisível, em época de alta produção, exposição e consumo, 

capitaneada pela televisão – hoje presente nos mais variados espaços públicos –, vêm substituí-

lo, invertendo a lógica, fazendo do visível invisível. O acúmulo de visibilidade externa, o tudo 

a ver, amortecendo de forma gradativa os sentidos ao cancelar a visibilidade interna. Perda que 

põe em risco a sensibilidade e, com ela, a elaboração de ideias, de imaginação, de criação. 

No filme Janela da Alma2, Wim Wenders traduz esse perigo de cegueira sensorial de 

forma curiosa ao declarar que prefere os óculos, que enquadram, às lentes de contato, que o 

fazem ver demais. Wenders nos diz que evita a cegueira provocada pelo o que Tiburi (2011) 

chama de visão total: 

2 janela da Alma – documentário – Brasil 2011, com direção de joão jardim
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A visão total é ausência de visão. Se toda visão implica o não-visto, se 
toda imagem é sempre recorte pelo próprio olho de algo a ver, a visão total 
correspondente da imagem total seria contraprodutiva no processo do olhar. 
A imagem também pode cegar: diante dela não a vejo, pois ela é o todo em 
que eu não mais existo (TIBURI, 2011, p. 205).  

  Podemos ir além da representação simbólica do cineasta alemão do risco da ubiquidade 

imagética, partindo para o conceito de consciência prótese da televisão (TIBURI, 2011). 

Os riscos de enfraquecimento da subjetividade gerados pelo excesso de imagens técnicas 

originárias de diferentes aparelhos, do qual Wenders simbolicamente tenta proteger-se, no caso 

da televisão vêm acrescidos da relação tela e telespectador pensada por Tiburi (2011) como 

“intersubjetividade desumana, aquela que se dá em relação a objetos” : a tela prótese e o “olho 

alienado” do telespectador: “eviscerado e devolvido como prótese pela introjeção do monitor 

como nova retina” (TIBURI, 2011, p. 197). Uma relação determinada pela distância, pelo jogo 

de forças entre o visto e quem vê, mas não pela “polaridade entre sujeito e objeto” (TIBURI, 

2011, p. 195), e sim pela potência superior do olho televisivo. Superioridade garantida pela 

experiência de uma aproximação ilusória com a televisão vivida pelo telespectador, o que anula 

a distância própria de toda relação. Para Tiburi, como telespectador, o sujeito potencialmente 

livre para pensar “vive a televisão como o seu mais próximo” (TIBURI, 2011, p. 195).

Proximidade ilusória experimentada na relação com um aparelho de poder estético 

e político, porque objeto cultural e produtor de cultura (FLUSSER, 1985). Uma ausência de 

distância – exposta na própria tela por meio de slogans das emissoras como “Rede Globo, a gente 

se vê por aqui” e “Rede Globo, a gente se liga em você” – que impede o pensamento reflexivo 

que exige distância para a contemplação. Aqui, temos um paradoxo, já que o telespectador vê à 

distância imagens transmitidas pela televisão, mas distância que é eliminada no ato de ver por 

meio do sentimento de “propriedade” do que é visto pelo olhar aprisionado. 

 A quebra dessa relação subjugada pela televisão pode estar no parar de ver. Mas 

fiquemos com a reflexão de Tiburi que parte do “ver de longe” e o “ver de perto” (2011, p. 198) 

conceituados por Flusser. Para a autora, “a primeira constrói um espectador ignorante, a segunda 

pertence a um espectador que entende o processo” (2011, p. 198). Ou seja, o conhecimento da 

lógica da imagem técnica, o saber vê-la, seria capaz de romper a posição cativa do telespectador. 

Transformar o ver televisão em ato consciente está na consciência de que se pratica um ato 

visual, mantendo a distância entre o ver e o visto. 
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O que Benjamin chama de “valor de exposição” (1994, p. 173) encontra seu triunfo 

na “sociedade da sensação” (TÜRCKE, 2011, p. 10) de nossos dias, na qual o poder de 

magnetismo do que se mostra depende de seu grau de espetacular, de chamativo, do sensacional 

que atrai aquele que vê. Na concepção de Christoph Türcke, o “estímulo ótico repetitivo”, que 

interpretamos como consequência de supervalorização de exposição, ao administrar os sentidos 

fisiológicos e estéticos, torna-se indispensável, tendo como consequência sensações que geram 

a necessidade de outras mais fortes para satisfazer o olhar que exige “doses mais poderosas” 

2011, p. 216). Viciado, o olhar eletrônico do homem-vídeo deixa injetar-se pelo bombardeio 

icônico, tornando-se imediatista, curioso e ansioso por consumir novidades. O olhar cego de 

tanto ver movido a brilho espetacular. 

No ver focado na obsessão por sensações, contextualizado no caráter cumulativo de 

exposição ao encantamento e choque das imagens técnicas, podemos dizer que a fome do olhar 

coletivo exige maiores porções do belo e do aterrorizante, independente da tela de projeção ou 

transmissão. Em nossos dias, assim como o photoshop metamorfoseia rostos e corpos impressos 

em papel ou mostrados em telas de luz como padronização de beleza inalcançável pelo corpo 

humano, a exposição do sofrimento e da morte ganha novos aliados para provocar sensações 

efêmeras. A televisão mostra algozes e vítimas da violência, aproximando o telespectador de 

atrocidades reais, por meio de seus próprios recursos tecnológicos ou por empréstimo das novas 

mídias, como as câmeras acopladas em celulares manipuladas pelos chamados cinegrafistas 

amadores que saem à caça de imagens dramáticas muitas vezes inacessíveis aos profissionais. 

Um aparelho de espiar que amplia o caráter panóptico da televisão por meio do acréscimo de 

flagrantes do aqui e agora, do inesperado, do acontecimento em pleno curso, abastecendo e 

potencializando o vício de quem vê: 

“A dose atual de imagens e sons de pessoas feridas, desfiguradas, 
aterrorizadas, fugindo de algo, sem roupa, as cenas de assassinato e de sexo, 
que já representam a normalidade no cenário dos programas, praticamente 
não mais podem ser percebidas senão como uma preparatória para novas 
doses aumentadas de excitação. A reality-TV é um verdadeiro progresso 
nessa linha. Estar ao vivo o mais possível quando casas pegam fogo, aviões 
caem, pilotos de carros sofrem acidentes, quando se fazem reféns. Produzir o 
calafrio de uma vivência autêntica: isto aqui não foi montado, é de verdade. 
Por um curto período de tempo, a fascinação da autenticidade pode emanar 
dos mais tolos objetos do dia a dia” (TÜRCKE, 2011, p. 68). 
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Em uma cultura em que o choque torna-se o estímulo primordial de consumo do desejo 

de ver, acrescido à obsessão pela rapidez incessante, própria da era visual do entretenimento, 

podemos dizer que as cenas de violência limitam-se à exposição do real dirigida ao voyeur 

televisivo. Ao mesmo tempo em que a televisão sacia e fortalece o olhar viciado com doses 

cotidianas de impacto, superlativa a oferta do cinema, da literatura e das obras de arte do 

“apreciar a violência em paz” (TIBURI, 2011. p. 172), sem riscos à integridade física.  Protegido 

diante da tela doméstica, o telespectador, munido de sua visão excitada e passiva, assiste à 

violência ficcional ofertada em paralelo à real. Violências que se assemelham e se confundem 

diante dos olhos daqueles que as vêem, como no caso do atentado ao Word Trade Center de Nova 

York, em 11 de setembro de 2001, “classificado de ‘irreal’, ‘surreal’, ‘como um filme’, em muitos 

dos primeiros depoimentos das pessoas que escaparam das torres ou viram o desastre de perto” 

(SONTAG, 2005, p. 23). Representações que se fundem no cumprimento da funcionalidade 

originária da imagem de exteriorizar o pavor como forma de defesa do objeto causador. 
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1.2.2 Efeito teaser

Ao levarmos em conta que sem a televisão as atrocidades da violência mundial não-

ficcional seriam inacessíveis à tomada de consciência daqueles que não as vivenciam, chegamos 

à prestação de serviço sociopolítica e humanitária das imagens mundiais de conflito e sofrimento. 

Mas em contraposição a essa tese, esbarramos na exigência do causar sensação, na qual “sem 

acontecimento forte, não há imagem forte, não há sequência” (DEBRAY, 1993, p. 337), da 

informação pré-programada por aparelhos internacionais e pós-programada por aparelhos 

locais e na falta de distância entre objeto e sujeito na relação com a televisão que impede a 

elaboração intelectual do que é visto. 

Nesse cenário, podemos dizer que resta ao telespectador engolir pílulas de imagens 

impactantes em série: teasers - técnica da propaganda usada para atrair olhares e ouvidos 

dos potenciais consumidores, e ao mesmo tempo terminologia usada para as “chamadas” das 

reportagens telejornalísticas -, que provocam a visão sem exigir compreensão. Na Caverna de 

Platão da época contemporânea da Videocracia de Debray, na qual “visualizar é explicar” (1993, 

p. 354), o telespectador compreende o mundo por meio das imagens projetadas pela tela como 

um prisioneiro das sombras flashes da violência. 

A televisão, como imagem que se “mostra”, deve entrar em pauta na discussão sobre a 

representação da violência, em especial em forma de notícia. Como espelho do mundo, repete 

o existente, encantando o olhar irreflexivo de quem olha o “olho de vidro” (TIBURI, 2011) 

por meio da promessa de oferecer o real. Exposição não-questionadora e impositiva do real 

potencializada pela promessa de objetividade da produção jornalística, conforme abordaremos 

no próximo capítulo. 

Se a forma do meio televisão não abre espaço para o estranhamento e consequentes 

pensamento e pergunta, fechando o real na própria imagem que expõe, traindo a crença de 

proximidade do telespectador; se o jornalismo promete a realidade dos fatos, apesar da 

impossibilidade da objetividade da notícia, porque construída a partir das intenções dos 

funcionários-jornalistas e do aparelho de comunicação, podemos falar em dupla traição. 

Traição própria do tempo visual, porque oferece imagem para cegar, o que nos leva a 

perguntar qual a representação da violência dominante na produção telejornalística de uma 

cultura imagética na qual a fome, tempo da religião, “quando estava em jogo o apelo humano 

à sobrevivência”, e o medo, tempo da arte, “quando havia um apelo à posse do mundo [...] 
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foram sintetizados em publicidade” (TIBURI, 2011, p. 112). Época na qual a informação sobre 

violência é transformada em notícia - mercadoria, em acontecimento impactante, que passa em 

ritmo acelerado diante dos olhos do telespectador que a compra. 

  



 2. INDÚSTRIA DO JORNALISMO 
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2. indústria do JornalisMo 

2.1 cultura Mercantilizada

O pensamento mágico, oriundo do medo ancestral da humanidade dos mistérios da 

natureza, tema abordado no capítulo anterior referente à funcionalidade da imagem, tem como 

sucessor o conhecimento científico: arma da sociedade moderna para desencantar o mundo 

e dominar o meio natural em favor da liberdade humana, segundo Theodor Adorno e Max 

Horkeimer, que definem como meta do esclarecimento moderno “dissolver os mitos e substituir 

a imaginação pelo saber” (1985, p. 18). Busca sustentada por uma precisão metodológica que 

seria capaz de “livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores” (ADORNO; 

HORKEIMER, p. 18). Nesse trajeto de desmitologização, instrumentalizado pela evolução 

científica, sustentada pela calculabilidade, “os homens renunciaram ao sentido e substituíram 

o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade” (ADORNO; HORKEIMER,  

1985, p. 18), imprimindo caráter totalitário e repressivo ao esclarecimento: 

Doravante, a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório de forças 
soberanas ou imanentes, sem a ilusão de qualidades ocultas. O que não se 
submete ao critério da calculabilidade e utilidade torna-se suspeito para o 
esclarecimento (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19).

A hegemonia do conhecimento científico fechado no cálculo matemático e de caráter 

utilitário reduz a multiplicidade das coisas à unidade conceitual e, em consequência, à 

dominação da realidade por quem domina este saber. O esclarecimento moderno, antecipado pela 

racionalidade já presente no mito que, ao tentar entender o mundo, “queria relatar, denominar, 

dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar” (ADORNO; HORKEIMER, 1985, p. 20), 

não cumpre a promessa de libertar o homem por meio da razão, mas aprofunda a sua alienação:

O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O 
preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo 
sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas 
como o ditador se comporta com os homens. Este conhece-os na medida em 
pode manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que 
pode fazê-las” (ADORNO; HORKEIMER, 1985, p. 21).



indústria cultural da violência   38

O homem aliena-se de seu ambiente natural e, com isso, de si mesmo. “A distância do 

sujeito em relação ao objeto, que é o pressuposto da abstração, está fundada na distância em 

relação à coisa, que o senhor conquista através do dominado” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 24), atacando as relações humanas que sofrem as consequências de um procedimento 

teórico e prático que tem como único objetivo ampliar a dominação e o controle humano sobre 

a natureza. 

O conhecimento mitológico transforma-se em técnica, teoria de precisão metodológica 

cuja trajetória corporifica o conhecimento em tecnologia a serviço do poder econômico, objeto 

de estudo de Adorno e Horkheimer, nos anos 1940, ao analisarem o desenvolvimento social 

do século XX sob a ótica dos efeitos da cultura mercantilizada produzida pelos meios de 

comunicação da época – rádio, cinema e revista -, aos quais hoje acrescentamos a televisão, a 

Internet e outros meios audiovisuais (DVD, CD), que juntos atuam na consolidação do que os 

autores denominam de indústria cultural.

No conceito de indústria cultural postulado pelos pensadores alemães na obra Dialética 

do Esclarecimento (1985), no qual será fundamentada a análise que se intenciona neste trabalho, 

a cultura de massa sustenta-se na “falsa identidade do universal e do particular” (ADORNO; 

HORKEIMER, 1985, p. 100), ou seja, na aparente reconciliação entre o todo e o indivíduo 

quando, na prática, constitui-se um poderoso sistema de geração de lucro e controle social.  

A serviço da racionalidade tecnológica e administrativa dos economicamente mais fortes, a 

indústria cultural, aqui representada pelos meios de comunicação, assume a “divindade do 

real” (ADORNO; HORKEIMER, 1985, p. 122). Ao fixar-se apenas no que pode ser verificado, 

pretende-se detentora da realidade, transformando-se “no profeta irrefutável da ordem existente” 

(ADORNO; HORKEIMER, 1985, p. 122).  

O domínio do real pela indústria cultural tem como principal aliada a repetição, 

encontrada nos ciclos naturais e no processo de produção industrial, traduzida pela estereotipia 

dominante na cultura administrada e produzida por especialistas. Independente do surgimento 

de novas técnicas mediáticas, todo conteúdo cultural mantém o mesmo sentido, já que a elas 

a indústria imprime uma utilidade estritamente econômica: “Apesar de todo o progresso da 

técnica de representação, das regras e das especialidades, apesar de toda atividade trepidante, 

o pão com que a indústria cultural alimenta os homens continua ser a pedra da estereotipia” 

(ADORNO; HORKEIMER, 1985, p. 123). 
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Os autores nos falam que a sobrevivência do sistema está justamente na capacidade de 

prender o consumidor que, quando alijado da produção cultural, é capturado pelo efeito conjunto 

produzido pela padronização sem possibilidade de resistência, já que todas as necessidades 

apresentadas são satisfeitas, desde que “sejam de antemão organizadas de tal sorte que ele 

se veja nelas unicamente como um eterno consumidor, como objeto da indústria cultural” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 117). Uma dominação que confere à indústria cultural o 

poder de influir na maneira de seu consumidor perceber o mundo.  

A tradução estereotipada da realidade segue um esquema de racionalidade mecânica que 

faz do jargão e do clichê o estilo da indústria, “o idioma tecnicamente condicionado” (ADORNO; 

HORKEIMER, 1985, p. 106) por especialistas que passa a ser o idioma do consumidor de 

cultura. Para os pensadores frankfurtianos, a diversificação de conteúdo limita-se ao campo 

da aparência, pois as distinções entre as produções cinematográficas de categorias A e B ou os 

textos publicados em revistas de diferentes preços apenas hierarquizam os produtos quanto à 

classificação estatística dos consumidores: 

Para todos algo está previsto. Para que ninguém escape, as distinções são 
acentuadas e difundidas. O fornecimento ao público de uma hierarquia de 
qualidade serve apenas para uma quantificação ainda mais completa. Cada 
qual deve se comportar, como que espontaneamente, em conformidade com 
seu level, previamente caracterizado por outros sinais, e escolher a categoria 
dos produtos de massa fabricados para seu tipo” (ADORNO; HORKEIMER, 
1985, pp. 101, 102).
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2.1.1 o idioma da Publicidade

Na indústria cultural, a evolução técnica de funcionalidade econômica transforma a 

cultura em mercadoria produzida em série por grandes empresas monopolizadoras, que têm 

na publicidade a principal ferramenta de autopreservação. A expansão do poder da técnica 

publicitária para a venda ou manutenção de prestígio no mercado cultural faz da publicidade 

o idioma da indústria cultural. A publicidade surge como o “elixir da vida” (ADORNO; 

HORHEIMER, 1985, p. 134) da indústria cultural que gradualmente toma conta do imaginário 

coletivo. A publicidade transforma-se na linguagem universal, na condição de sobrevivência no 

mercado, já que tudo que não possui sua marca passa a ser economicamente duvidoso.

Nesse modelo, regido pelo “darwinismo econômico” e “darwinismo social” 

(MARSHALL, 2003, p. 101), sobrevivem os mais aptos a adaptarem-se às exigências de 

produção, lucro e consumo. A renúncia ao ser humano e a hegemonia do consumismo, redentor 

das necessidades prometidas e não atendidas pela indústria cultural, transformam o cidadão em 

consumidor, em objeto da “publisfera” (MARSHALL, 2003, p. 98), que, regida pela estratégia 

da persuasão ao consumo direciona o imaginário e o comportamento individuais e coletivos:

[...] a publicidade tende a promover atitudes e estilos de vida que exaltam a 
compra e o consumo de bens em detrimento de outros valores. A posse de 
um bem material particular é elevada ao nível de uma norma social, de tal 
modo que os indivíduos que fazem exceção experimentam um sentimento de 
privação ou de singularidade (CORREIA, 1997, apud MARSHALL, 2003, 
p. 106).

A necessidade de visibilidade das corporações para se manterem em um mercado 

regido pela representação publicitária impõe investimentos grandiosos. Após cerca de quarenta 

décadas das análises dos filósofos Adorno e Horheimer (1985), que apontavam os altos custos 

publicitários como fator de eliminação da concorrência pelos monopólios, em 1990, ela 

movimentava, em diferentes países, uma soma correspondente, em conjunto, “à metade da dívida 

externa de toda a América do Sul, toda a dívida dos países do Oriente Médio ou da África do 

Norte” (MARSHALL, 2003, p. 95). Verba destinada à superexposição das corporações globais 

contemporâneas, fazendo de ruas, meios de comunicação – impressos e eletrônicos – e mesmo 

de seus próprios produtos vitrines de logotipos e mercadorias, imagens que invadem os sentidos 

de pedestres, espectadores, ouvintes, telespectadores e leitores. Para seduzi-los, as mercadorias 
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estampam seu valor de compra, simbolizado por bem-estar, saúde, felicidade, beleza, juventude, 

virilidade, por meio da publicidade que  

[...] cobre atualmente cada esquina de rua, as praças históricas, os jardins 
públicos, os pontos de ônibus, o metrô, os aeroportos, as estações de trem, 
os jornais, os cafés, as farmácias, as tabacarias, os isqueiros, os cartões 
magnéticos de telefone. Interrompe os filmes da televisão, invade o rádio, 
as revistas, as praias, os esportes, as roupas, acha-se impresa até nas solas 
dos sapatos, ocupa todo o universo, todo o planeta (TOSCANI, 1996, apud 
MARSHALL, 2003, p. 94).   

Podemos afirmar que hoje a publicidade, termo surgido nos Estados Unidos nos anos 

1980, utilizada neste trabalho como técnica de persuasão do capitalismo para motivar a venda 

de mercadorias a partir do início do século XX e meio da classe dominante para manter o 

sistema capitalista, é a base de sustentação econômica da comunicação de massa. Nos países 

detentores das grandes corporações jornalísticas, os custos operacionais são sustentados pelos 

anúncios comerciais. Como revela Marshall (2003, p. 107), a publicidade representa até 70% da 

receita do norte-americano New York Times e cerca de 50% do Le Figaro francês e do El País 

espanhol. 

No Brasil, o faturamento das agências de publicidade espelha a participação determinante 

dos anúncios comerciais na vida financeira dos meios de comunicação. De acordo com pesquisa 

divulgada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3, 626 agências 

em atividade no País em 2009 registraram um faturamento de R$ 4,974 bilhões no ano, sendo 

que desse total 65% foram provenientes de bonificação de 20% sobre o valor da veiculação 

de publicidade em jornais, revistas, rádios e emissoras de televisão. Enquanto os serviços 

de produção próprios ou comissão de serviços contratados de terceiros corresponderam a 

apenas 15,3% da receita do setor. Segundo o levantamento, as campanhas para o setor privado 

representaram 83,9% da receita das agências ou R$ 4,178 bilhões. Desse valor, 56,5% foram em 

serviços para empresas nacionais e 27,4% para multinacionais. 

O estudo também aponta que a televisão é responsável por 56,1% da receita total das 

3 Pesquisa do IBGE divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, em 18 de novembro de 2011.
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agências, a mídia impressa (jornais, revistas, listas e guias) corresponde a 20%, rádio e mídia 

exterior (outdoors e outros como pôsteres e anúncios em pontos de ônibus, por exemplo) ficam 

com 7% e a Internet, ainda um meio em fase de consolidação comercial, participa com 5,7% do 

faturamento das agências. 

A televisão também lidera o recebimento de verba publicitária do poder público. De 

janeiro de 2011 a meados de 2012, o Governo Federal repassou mais de R$ 161 milhões para 

televisão, jornais, revistas, rádios, sites e blogs. Deste total, R$ 111 milhões se concentraram 

em dez empresas, em especial as emissoras de televisão. A Globo Comunicação e Participações 

S.A., responsável pela Rede Globo e sites ligados à emissora, ficou com cerca de um terço 

da verba entre janeiro de 2011 e julho de 2012, R$ 52 milhões. A Rede Record aparece como 

segunda colocada, com R$ 24 milhões4. 

A dependência econômica do mercado publicitário marca a origem e o desenvolvimento 

da televisão brasileira. Nos anos 1950, grandes corporações privadas patrocinam programas 

infantis, jornalísticos e de entretenimento nas emissoras pioneiras TV Tupi, TV Excelsior e 

TV Record. A Gincana Kibon surge como um dos principais programas infantis de sucesso, 

marcando a entrada das empresas nas programações, que passam a divulgar logotipos e produtos 

a telespectadores de diferentes faixas etárias: Sabatina Maizena, Teatrinho Trol, Telenotícias 

Panair, Repórter Esso, Telejornal Bendix, Reportagem Ducal e Telejornal Pirelli (MARSHAL, 

2003, p. 109). 

4 Informações divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo, caderno Poder, em 13 de setembro de 2012. 

18. Logomarcas: patrocinadoras de programas de televisão infantis e vinheta de 
telejornal, anos 1950 e 1960
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Nessa  relação, “os patrocinadores determinavam os programas que deveriam ser 

produzidos e veiculados, além de, inclusive, contratar diretamente artistas e produtores” 

(MARSHAL, 2003, p. 109). Nos anos 1960, empresas patrocinadoras financiam o 

desenvolvimento da televisão viabilizando os festivais de Música Popular Brasileira (MPB) 

promovidos pelas TV Record e TV Globo. Época de surgimento da indústria fonográfica 

nacional, quando as gravadoras RGE, Odeon, Philips, RCA têm na programação musical 

um mecanismo de sondagem de público, consolidação de tendências musicais e elenco de 

compositores e cantores revelados nos festivais. 

Assim como a viabilização da indústria da televisão do século XX pode ser analisada 

a partir da força econômica dos anunciantes, a trajetória da imprensa deve ser contextualizada 

à lógica da publicidade impulsionada pelo desenvolvimento do capitalismo. Uma relação que 

pode ser compreendida sob a ótica da evolução econômica das diferentes fases do jornalismo.

Os jornais nascem associados ao desenvolvimento do comércio. O surgimento da 

imprensa segue os imperativos econômicos da burguesia. As necessidades de informação da 

sociedade burguesa em processo de mercantilização, aliadas à revolução técnica da prensa 

de tipos móveis por Gutenberg (1445), abrem caminho para a venda e a compra em massa 

da informação. “O sistema de correspondência do trânsito mercantil no capitalismo iniciante, 

como as comunicações por carta etc., vai se transformando até o início do século XVII, sob a 

influência da propriedade privada das máquinas de impressão” (MARCONDES FILHO, 1984, p. 27). 

Os primeiros jornais periódicos surgem no modelo de crescimento econômico que 

identifica neste veículo um excelente meio de comunicação para os negócios. Os comerciantes 

precisam de informação, o momento exige a disseminação dos acontecimentos e os comunicados 

e panfletos produzidos pelas tipografias começam a cumprir essa função. “Relatos de notícias 

preparavam os comerciantes a antecipar acontecimentos, e quanto mais preparados estivessem, 

mais dinheiro tinham possibilidade de faturar” (STEPHENS, 1993, apud MARSHALL, 

2003, p. 68). Época em que, impulsionadas pelo desenvolvimento do comércio, as empresas 

de impressão surgem como qualquer outro empreendimento comercial. “Abrir uma impressão 

comercial significava investir capital na compra da sede, do maquinário e dos insumos, como o 

papel e a tinta. O sistema era gerenciado como um negócio, com receitas e despesas, e voltava-

se, portanto, para a competição de mercado” (MARSHALL, 2003, p. 71). 

A consolidação da fase comercial da imprensa, na qual surgem os primeiros jornais de 

tiragem regular, tem como sucessora a época do denominado jornalismo de opinião. Definida 
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como um “veículo interno da classe” burguesa por Marcondes Filho (1986, p. 61), essa fase 

insere o jornal nos meios políticos europeus. O jornal elege como prioridade os textos de 

discussões e entretenimento escritos por políticos e literatos. Como porta-voz dos grupos de 

interesses político e econômico, a imprensa não tem na rentabilidade seu imperativo, o que está 

em jogo são as pretensões políticas de seus proprietários e redatores. No século XIX, em uma 

Europa na qual movimentos nacionalistas, liberais e socialistas estão em disputa, o jornal perde 

sua função de aumentar as vendas e os lucros dos comerciantes para servir de instrumento de 

luta pelo poder político. 

Em meio à trajetória do jornalismo de opinião, a publicidade chega às páginas dos 

jornais como fonte de financiamento. No início do século XIX, segundo relata Marcondes Filho 

em Imprensa e Capitalismo (2003, p. 63), os anúncios tinham um caráter mais informativo, 

sem rentabilidade significativa para o custeio das operações. Na terceira década, a situação 

se transforma: a publicidade inicia sua função de sustentáculo das operações das empresas 

jornalísticas, permitindo a redução de preços dos exemplares e, com isso, o aumento do número 

de leitores.

“Os rendimentos da venda de espaço publicitário tornaram-se a base econômica 
dos jornais, cuja crescente dependência com relação à propaganda trouxe 
consigo a comercialização do jornalismo e o movimento de concentração 
orientado pelo lucro no mercado dos meios de comunicação” (MARCONDES 
FILHO, 2003, p. 63).

De acordo com a história do jornalismo traçada por Leandro Marshall, a inauguração 

dessa terceira fase, denominada imprensa de negócios, é atribuída ao francês Emile de Girardin, 

que em 1835 lançou o jornal La Presse pela metade do preço de seus concorrentes (2003, p. 81). 

Na nova forma de custear a empresa jornalística idealizada por Girardin,

[...] as despesas com o papel e a difusão seriam pagas com os lucros das vendas, 
enquanto as despesas com a redação, a administração e a impressão deveriam 
ser pagas pela publicidade. O raciocínio, para a altura, foi revolucionário. 
Quanto mais barato for um jornal, mais leitores ele terá; quanto maior for 
o número de leitores, mais publicidade atrairá (CORREIA, 1997, apud 
MARSHALL, 2003, p. 81).
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Como lembra Marshall (2003, p. 83), Girardin não foi o pioneiro na introdução dos 

anúncios pagos nos jornais. O primeiro a publicá-los regularmente foi o Daily Advertiser, a 

partir de 1730, na Inglaterra. Anteriormente à adoção da publicidade como mecanismo de 

redução do preço dos jornais e consequentes expansão do número de compradores e aumento 

da renda publicitária, os anúncios comerciais já estavam presentes nas páginas dos periódicos 

franceses Le Voleur (1828), La Mode (1829), o Journal des Connaissances Utiles (1831), entre 

outras publicações populares (CORREIA, 1997, apud MARSHALL, 2003, p. 83).  

A prática do uso da publicidade no jornalismo em 1835 difere se suas antecessoras 

porque o caráter publicitário da inovação de Girardin 

[...] lançou o jornal em direção à modernidade e provocou uma espécie de 
aceleração da história da imprensa. Com a introdução da publicidade em suas 
páginas, o jornal nunca mais seria o mesmo. A publicidade veio moldar o 
processo de comercialização, mas, indireta e consequentemente, afetou todo 
o processo jornalístico (MARSHALL, 2003, p. 84).

 

O interesse econômico dos anúncios pelos jornais leva ao sistema de financiamento 

pela publicidade principalmente na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Essa relação, 

inaugurada pela imprensa de negócios, prioriza o valor de troca, representado pela venda 

dos espaços publicitários, e secundariza o valor de uso (MARCONDES FILHO, 1986, p. 67) 

dos jornais. Em outros termos, o poder econômico da venda dos anúncios reduz de forma 

significativa a importância do espaço editorial de conteúdo jornalístico. 

A invasão do território jornalístico pela publicidade acontece de forma gradual, de 

acordo com a formação e desenvolvimento da indústria da informação: no século XVIII, os 

anúncios ocupavam cerca de um vigésimo do espaço dos folhetins (HABERMAS, 1984, apud 

MARSHALL, 2003, p. 89); a publicidade ocupava de 10% a 20% das páginas da maioria das 

publicações até meados do século XIX e 30% na segunda metade (FERRER, 1997, apud 

MARSHALL, 2003, p. 89); no XX, em 1940, jornais diários norte-americanos dedicavam 40% 

do espaço aos anúncios e em 1980 a publicidade ocupava uma média de 65% do conteúdo dos 

periódicos (BAGDIKIAN, 1993, apud MARSHALL, 2003, p. 89). Assim, na segunda metade 

do século passado, a lógica publicitária instala-se no jornalismo industrial comandado por 

grandes grupos de comunicação de massa. 
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As empresas jornalísticas seguem o mesmo caminho de qualquer outra empresa capitalista 

(TOUSSAINT, 1979, p. 10), tendo como exigência de cada etapa do processo de produção a 

matéria-prima (informação), o maquinário (tecnologia), a mão de obra especializada (jornalistas) 

e o capital (publicidade). Mas a natureza dos produtos jornalísticos traz especificidades que 

interferem em todo processo produtivo e de distribuição. 

A indústria da informação atua num mercado duplo, o dos “consumidores primários”, 

leitores, ouvintes, telespectadores; e o dos “consumidores secundários” (TOUSSAINT, 1979, p. 

14), os anunciantes e as agências de publicidade, compradores de espaço (jornais e revistas) ou 

de tempo (rádio e televisão) que os utilizam para chegar aos consumidores primários. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a produção jornalística subordina-se à  mutua 

dependência entre o financiador da operação e o empresário da informação. O primeiro 

utiliza-se do valor de exposição dos anúncios comerciais para manter e ampliar seus domínios 

no mercado de produtos e serviços; o segundo sobrevive do alto investimento em inserções 

publicitárias nos meios de comunicação. Relação econômica que funde jornalismo e publicidade 

no mesmo produto mediático, imprimindo valor de troca à informação, transformando-a em 

notícia mercadoria, de conteúdo fundamentado em técnicas de sedução e persuasão de leitores, 

telespectadores e ouvintes, que consomem simultaneamente bens materiais e simbólicos.    

19. Abertura Jornal Nacional – 2012 
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2.1.2 notícia, Mercadoria Perecível

Contextualizada nos preceitos da indústria cultural, a notícia é a informação transformada 

em mercadoria, que, como qualquer outro bem de consumo, traz apelos estéticos, emocionais 

e ideológicos. Para transformar-se em mercadoria, a informação precisa “ser notícia” e exposta 

de forma atraente ao consumidor, que tem na aquisição de jornais o valor de uso contido na 

promessa de satisfação de seus interesses e necessidades. Caso contrário, a notícia não vende; o 

valor de troca, obtido do dinheiro da venda e da publicidade, não se realiza. Sem leitor não há 

anunciantes, sem publicidade não há jornais. Nos meios eletrônicos de acesso gratuito, televisão 

aberta e rádio, a obtenção do valor de troca está nos índices de audiência que fazem de um 

programa jornalístico atraente ou não para o mercado publicitário, seguindo a mesma lógica de 

sobrevivência da notícia impressa. 

Como mercadoria, a notícia acaba sujeita às leis de mercado, da oferta e da demanda. 

O diferencial em relação a outros bens de consumo está no caráter perecível da informação. O 

jornalismo trabalha com a atualidade, o que imprime à sua mercadoria validade passageira. Seja 

na mídia impressa ou eletrônica, o produto notícia torna-se obsoleto em poucas horas e até em 

minutos. “Enquanto as indústrias alimentícias ou químicas descobriram o meio de conservar as 

mercadorias de consumo, os líquidos e os gases, ninguém ainda conseguiu descobrir um meio 

de conservar o frescor de uma novidade velha de dois dias” (TOUSSAINT, 1979, p. 11).   

À condição do curto tempo de vida da notícia soma-se o imperativo da produção diária 

em curto espaço de tempo. A tiragem regular dos jornais diários e a transmissão de telejornais 

matutinos, vespertinos e noturnos, chegando à programação ininterrupta dos canais de televisão 

pagos de nossos dias, exigem produção em série. Na televisão brasileira, em 2011, apenas a Rede 

Globo dedicava cerca de cinco horas diárias da sua programação para o jornalismo, produzindo 

nove noticiários por dia em São Paulo e Rio de Janeiro, as principais geradoras de conteúdo da rede. 

As páginas e as grades de programações precisam ser alimentadas continuamente; em 

ritmo industrial, o que altera o critério de avaliação do que merece “ser notícia”. Como lembra 

Christoph Türcke (2011, p. 17), nos primórdios do jornal, a produção dos panfletos esporádicos 

estava subordinada ao valor do acontecimento. Ou seja, apenas eram impressos e distribuídos 

quando a importância do acontecimento justificava sua divulgação. Nos primeiros comunicados 

impressos, independente de ornamentos e exageros próprios da construção da notícia, a atração 

pela novidade estava garantida pelo ineditismo ou importância do fato. 
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Na produção industrial em larga escala, inverte-se a lógica do que é e de como se faz 

notícia. “’A ser comunicado, porque importante’ superpõe-se a ‘Importante, porque comunicado’” 

(TüRCKE, 2011, p. 17), o que garante a sobrevivência do jornalismo. “A imprensa não pode 

existir sem rotular com ‘importante’ aquilo que divulga. Inflar o banal, simplificar o complicado, 

chamar a atenção pública para determinados conteúdos e desviar de outros: isso pertence a ela 

como a transpiração, ao corpo” (TüRCKE, 2011, p. 18). 

Sob a ótica da sociedade industrial, geradora da sociedade de massa e de consumo, a 

produção jornalística de interesse marcadamente econômico segue a fórmula do esclarecimento 

moderno conceituado por Adorno e Horheimer (1985), que resulta no fracasso do uso da razão 

e da tecnologia em benefício do homem. O “culto do fato” (ADORNO; HORHEIMER, 1985, 

p. 122), a exclusão de qualquer coisa que não seja claramente identificável e comprovada,  

descarta a análise contextual, tendo como objetivo a venda fácil e rápida. A apresentação do 

fato de forma uníssona e vaga, sem contradições e ambivalências, gera o caráter passivo do 

noticiário. Efeito de recepção acrítica que resulta não de noticiários isolados, mas do conjunto 

das notícias divulgadas por diferentes tecnologias sob a mesma política de produção adotada 

pelos variados mediadores da informação (jornais, revistas, televisão, rádio e Internet) da 

cultura contemporânea, na qual “cada setor é coerente em si mesmo e todos os são em conjunto” 

(ADORNO; HORHEIMER, 1985, p. 99). De caráter mercadológico, a informação não tem o 

objetivo de fazer do leitor o senhor de suas reflexões e comportamentos, mas gerar capital. 

No jornalismo industrializado, a matéria-prima informação é processada e transformada 

em notícia por meio da valorização dos fatos diferentes e anormais, isolando-os da realidade 

complexa a qual pertencem. Tragédias, corrupções políticas, escândalos econômicos, guerras, 

acidentes espetaculares, escândalos e a “vida secreta” de celebridades são exaltados no mosaico 

informativo do jornalismo impresso e eletrônico de forma fragmentada, sem relação com fatores 

sócio-culturais. A produção fragmentada, interpretada como “‘estratégia mercadológica’ no 

sentido de ‘dividir para vender mais’” por Ciro Marcondes Filho (1986, p. 43), iguala a notícia 

aos demais bens de consumo. “Torna-se uma coisa jogada no mundo, um fato sem origem e 

sem vinculação com nada. A informação reificada é o correspondente jornalístico do fetichismo 

geral da mercadoria no mundo de produção capitalista” (MARCONDE FILHO, 1986, p. 41). 

Até mesmo a sequência de escândalos e denúncias que sacodem a sociedade 
com insistente frequência não passa, na verdade, de uma produção de 
mercadorias. O escândalo interessa à imprensa porque vende jornais, mas só 
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enquanto os vender. Quando não der mais rentabilidade, troca-se o escândalo, 
isto é, o produto (MARSHALL, 2003, p. 43). 

A fragmentação do real em acontecimentos isolados e independentes alia-se ao culto da 

personalização. Fórmula de construção da notícia análoga à historiografia oficial, apresentada 

como um conjunto de ações de homens que pensam e agem individualmente, como se não 

representassem os valores das classes sociais as quais pertencem. Assim como a história é feita 

por homens como Napoleão ou Hitler, na informação processada pelas grandes corporações, 

os fatos são resultados de ações de heróis e vilões, anulando a possibilidade de entendimento e 

questionamento do ambiente social. Nos noticiários, a violência, seja na guerra de extermínio 

étnico ou nos assassinatos nos centros urbanos, não passa da consequência isolada de fanáticos 

religiosos ou monstros incontroláveis, os responsáveis pelos males sociais. “A personalização da 

notícia conduz, assim, tanto ao endeusamento quanto à execração individualizada dos agentes 

sociais, mantendo seus verdadeiros suportes, as classes e agrupamentos estruturais maiores, 

totalmente distantes dos fatos e de suas implicações” (MARCONDES FILHO, 1986, p. 46). 

A construção reducionista e particularizada da realidade tem como pano de fundo a 

administração das emoções, em especial dos telespectadores pelo fato de a televisão conjugar os 

efeitos sensitivos da imagem e do som que potencializam o caráter emocional da notícia. Assim 

como na produção de cultura ficcional – cinema, literatura, teatro – a edição de notícias segue a 

fórmula da dualidade tensão-relaxamento, interpretada por Marcondes Filho como a “dialética 

da atemorização e da tranquilização” (1986, p. 14). Meio de composição próprio do jornalismo e 

expresso por meio da sequência intercalada de notícias sobre assassinatos, estupros, terrorismo, 

guerras, vitórias esportivas, curiosidades da vida de celebridades e fatos políticos.  

Apesar de seguirem as mesmas técnicas básicas de processamento da informação, os 

diferentes meios exigem formas variadas de apresentação das notícias. No jornal, elas são 

expostas à venda na primeira página. Composta por pequenas chamadas de assuntos díspares, 

escolhidos pelos produtores como os “mais importantes”, a primeira página é considerada 

a vitrine que deve atrair o consumidor e provocar a compra. A primeira página sintetiza a 

fragmentação da realidade que compõe os diferentes cadernos editoriais: política, economia, 

esportes, cultura etc. Na televisão, a estratégia de persuasão ao “assista-me” ou “compre-me” 

está nas “chamadas” inseridas durante a programação diária e na abertura dos telejornais, 

quando os apresentadores anunciam os destaques da edição. 
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No telejornalismo, o caráter perecível da mercadoria notícia potencializa-se. Para driblá-

lo, valoriza-se a exposição de vinhetas musicais, cenários, cores, performance dos apresentadores 

e sequência de imagens de impacto em ritmo acelerado. Elementos que compõem a notícia que 

devem capturar a atenção do telespectador em um tempo estabelecido:

O telejornal, mais que o jornalismo impresso, tem de entreter. O tempo 
todo. Uma nota entediante de 10 segundos é fatal. O telespectador foge. A 
cor é obrigatória. O movimento é obrigatório. O retumbante é obrigatório. 
É por isso que o principal critério da notícia é a imagem. Se não há uma 
imagem impactante, dificilmente o fato merecerá um bom tempo no telejornal 
(BUCCI, 2000, apud NEGRINI; TONDO, 2007, p. 28).  

20. Vinheta e cenário Jornal Nacional – 1972 

21. Vinheta e cenário Jornal Nacional – 2012



indústria cultural da violência   51

O jornal impresso tem consumo individualizado, no tempo e no espaço da preferência 

do leitor. O telejornal está vinculado a um tempo de transmissão pré-fixado. Seus produtores 

precisam empenhar-se para conquistar a audiência no tempo determinado pela grade de 

programação, caso contrário não há venda. Sob a pressão do tempo, as notícias são reduzidas a 

breves notas acompanhadas ou não por imagens. 

No aspecto estritamente técnico, a seleção das notícias e a forma de apresentá-las estão 

condicionadas não apenas ao tempo de produção, como no meio impresso, mas também ao 

tempo de exibição. A transmissão de cerca de 30 minutos de um jornal noturno exige rapidez 

de decisão e execução até o tradicional “boa noite” dos apresentadores. A produção estende-se 

por cerca de dez horas diárias, período em que a qualquer momento a edição pode ser alterada 

substancialmente com supressão ou inclusão de notícias. O mesmo acontece no impresso, porém, no 

telejornal não há segundo clichê5, já que a televisão é regida pelo estatuto do “ao vivo”. 

O modo de produção do jornal televisionado deve garantir que as notícias fiquem 

prontas no momento exato que lhes garanta a transmissão, mas também deve submeter-se ao 

espaço-tempo de veiculação disponível. Para isso, são utilizadas técnicas de manipulação que 

definem o formato do conteúdo narrativo organizado pelo tempo, como explica William Bonner, 

apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, telejornal noturno da Rede Globo: “Eu trabalho 

com necessidade absoluta de tempo. Se eu consigo resumir um VT numa cabeça, eu tiro o VT, 

dou uma nota pelada e coloco no lugar um outro VT que não seja resumível. (COUTINHO, 2003, 

p. 178, apud GOMES, 2009, p. 115). Neste exemplo, a informação é transformada em notícia 

5 Parte da tiragem do jornal que contém correções ou alterações na edição realizadas pela redação depois do fechamento.

22. Vinheta e cenário Jornal da Record – 7 de abril de 2011 - edição especial massacre de 
Realengo, Rio de Janeiro
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por um texto introdutório (cabeça), e um curto texto lido pelo apresentador sem a utilização 

de imagem (nota pelada). A esta especificidade da notícia televisada soma-se à “paginação”, a 

ordem de apresentação dos blocos de notícias, encadeamento que deve ser pensado e praticado 

com a intenção estratégica  de “prender” o telespectador ao longo da exibição do telejornal, 

como explica Bonner:

[...] coisas mais difíceis, joga lá no último bloco. Por que no último bloco? 
Porque no último bloco eu tenho um público que é do Jornal Nacional, não 
importa o que eu fizer ele vai ver o Jornal Nacional porque ele gosta do Jornal 
Nacional ou porque pelo menos ele se sente na necessidade de ver. E eu tenho 
um público que não é do JN, é um público noveleiro, que está se lixando pro 
Jornal Nacional, mas como está quase na hora da novela, que ele não sabe 
exatamente a que horas vai começar, ele ligou lá. E aí, coitado, ele é obrigado 
a ver mesmo o que ele não quer, uma coisa importante e chata, mas ele viu. 
Eu fiz isso com alguns assuntos importantes e chatos. E aí com isso eu mato 
dois: primeiro eu mantenho a audiência em alta, porque eu não coloquei em 
risco minha audiência; segundo eu fiz com que mais pessoas vissem uma 
coisa importante, que será importante para elas (COUTINHO, 2003, p. 182, 
apud GOMES, 2009, p. 115). 

Podemos dizer que a construção da notícia no meio televisão radicaliza o esvaziamento 

da realidade dos fatos, o que ganha força redobrada com o ilusório estatuto de verdade da 

imagem. Ao ver, o receptor, que procura informar-se sobre o mundo em que vive, tende a afastar 

qualquer possibilidade de manipulação. Crença na mágica da visibilidade encadeada a textos 

narrados por vozes “familiares”, as dos mediadores da informação no vídeo: os apresentadores, 

que diariamente “mostram o mundo” aos telespectadores e transmitem o tom da notícia, 

conferindo efeitos de sentido de verdade e confiabilidade ao que está sendo noticiado. 

No telejornal, a postura dos apresentadores é determinante na construção das aparentes 

neutralidade e objetividade das notícias. Uma imagem simbólica de credibilidade e seriedade 

potencializada pela constante exposição desses personagens em outras mídias. Envoltos por halo 

de magia, esses personagens estabelecem vínculo de intimidade com os telespectadores dentro 

e fora do telejornal. Eles estão nas capas de revistas de moda, de televisão e de celebridades, 

nas quais narram suas intimidades, o lado humano de quem “mostra” a notícia. O mesmo 

profissional que aparece diariamente na tela, sério ou descontraído, anunciando acontecimentos 

violentos, políticos, econômicos e esportivos transforma-se em astro da TV, que aparentemente 

deixa o telespectador, agora leitor, entrar em sua vida privada, expondo família, amigos, desejos 

e sentimentos.   
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Como vimos, os meios de comunicação constroem as notícias; e não apenas as transmitem. 

Trata-se de um processo de produção administrada na qual estão envolvidos poderes de decisão 

hierárquicos que atuam a partir dos critérios de seleção que filtram as informações merecedoras 

de serem transformadas em notícias, de acordo com intenções, ideologias e interesses dos 

profissionais especialistas. Os acontecimentos são escolhidos e trabalhados de acordo com as 

especificidades da mídia que atua como mediadora da informação. Como aparelho da indústria 

cultural, o jornalismo esquematiza tecnicamente a mercadoria entregue ao consumidor, a quem 

só resta satisfazer-se com o que lhe é oferecido. Trata-se de uma técnica de produção cotidiana 

que anula o discurso de objetividade e imparcialidade exaltado em manuais funcionais de 

redação e utilizado como estratégia mercadológica pelas empresas.

A manipulação da informação inicia na seleção dos fatos, na triagem da matéria-prima, 

na pauta, quando jornalistas de cada editoria decidem “o que entra” em determinada edição e o 

que “não vale” ser transformado em notícia. O editor, que tem a palavra final no “fechamento 

da pauta”, decide o enfoque, o espaço na página do jornal ou tempo no telejornal e o grau 

de importância de cada notícia. “O editor aumenta, reduz, suprime fatos; ele é o tradutor e 

‘transformador’ da realidade social em termos que interessam à sua empresa e às convicções 

políticas e ideológicas que defende” (MARCONDES FILHO, 1986, p. 50). 

O editor, o “pauteiro da realidade”, no hibridismo jornalismo-publicidade, alia a 

função de profissional da informação a de negócios. Hoje, no mercado editorial brasileiro, não 

há constrangimento por parte do empresário ou do jornalista em assumir essa superposição. 

Ela é adotada sem subterfúgios na produção e na distribuição de notícia condicionadas à 

comercialização por grandes grupos econômicos regidos pela lógica empresarial que limita a 

autonomia do jornalista. A dupla função faz parte das competências do editor, como declara o 

empresário Roberto Civita, presidente do conselho e editor do Grupo Abril, detentor das revistas 

mais lidas no Brasil, entre elas a Veja, de editoras de livros didáticos, canais de televisão e de 

comunicação digital:

O verdadeiro editor é aquele que consegue manter o equilíbrio entre ser 
jornalista e ser empresário competente. O jornalista focaliza, como vocês 
sabem, essencialmente o conteúdo da publicação ou do meio em que trabalha, 
preocupado com seu público. O empresário está preocupado em fazer com 
que a empresa funcione, que ela seja bem administrada, eficiente, competitiva 
e que, se possível, dê lucro (DINES, VOGT & MARQUES DE MELO, 1997, 
apud MARSHALL, 2003, p. 34).
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Na trajetória do jornalismo, as notícias sempre trouxeram a marca de interesses 

econômicos e políticos. O novo está na incorporação deliberada da verba publicitária na dinâmica 

da produção voltada a agradar o mercado duplo do jornalismo. “A ordem é industrializar 

mercadorias deliciosas e atrativas que sejam infalíveis na tarefa de fisgar os consumidores de 

informação” (MARSHALL, 2003, p. 47), o público-alvo dos anunciantes que interferem no 

conteúdo jornalístico ao deterem o poder econômico de entregar a publicidade de seus bens de 

consumo a um determinado meio de informação.  

É normal que todas as grandes empresas empreendam esforços sérios no sentido 
de influenciar as notícias, a fim de evitar qualquer coisa que possa prejudicar 
a sua imagem e também para maximizar a simpatia da opinião pública e 
conseguir políticas governamentais favoráveis. Agora a elas pertencem os 
meios de comunicação que desejavam influenciar (BAGDIKIAN, 1993, apud 
MARSAHLL, 2003, p. 112).

Em paralelo à influência direta ou indireta do anunciante, a linguagem publicitária 

incorpora-se à notícia. O alto custo das inserções nos meios de comunicação exige dos 

produtores de comerciais a busca de técnicas que aliem concisão e intensidade em suas 

mensagens persuasivas. Em síntese, o caráter econômico do anúncio comercial “diz muito” 

e seduz o receptor em pouco espaço e tempo, o que convém ao ambiente de alta produção de 

notícia nos diferentes mediadores sociais de informação, como interpreta Christoph Türcke:

Programas de notícias passam a ser medidos pelo parâmetro de quanto 
são capazes de satisfazer esse ideal; todo um gênero de curta-metragem – 
noticiários, esportivos, documentários – surgiu tendo o comercial como 
modelo. [...] Sob uma alta pressão generalizada de notícias, é ele que marca o 
padrão da comunicação de efeito mais forte (2011, p. 28). 

O hibridismo publicidade-jornalismo deve ser entendido a partir da funcionalidade 

estratégica da publicidade e de seu meio de veiculação, a indústria da informação, no 

desenvolvimento industrial do século XX, quando a produção em série exige a criação do 

consumidor em série. De acordo com Edgar Morin (1990 – apud CONTRERA, 2008, p. 

48), nessa lógica, é preciso industrializar o espírito, por meio da disseminação de formas 

simbólicas capazes de promover a formação do indivíduo-consumidor, colocando a tecnologia 
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a esse serviço. Para Malena Segura Contrera, os meios de comunicação, como território de 

partilhamento e vínculo social de massa, assumem “poder emblemático” (2008, p. 49) nesse 

processo, tornando-se os portadores simbólicos da ideologia consumista. Portanto, a indústria 

da informação está além da geração de lucros. Como sujeito da realidade econômica que a gera, 

pertence a um determinado sistema de valores.

Sob o domínio da viodeosfera (DEBRAY, 1993), uma nova ordem de supremacia da  

imagem, desconfiando daquilo que não é visível, tema abordado no capítulo anterior, o valor 

de exposição das técnicas enunciativas (títulos, quadros, boxes, gráficos, infográficos, vinhetas, 

trilhas, ilustrações, fotos, cortes, posturas dos profissionais) no jornalismo, utilizado como 

recurso de persuasão de leitores, telespectadores e internautas, corresponde à supervalorização 

da imagem e do impacto na sociedade contemporânea, conceituada por Christoph Türcke como 

“sociedade da sensação” (2011). 

Para o autor, não vivemos percepções e sim sensações, o espetacular, o chamativo. Na 

sociedade moderna, da hegemonia da razão, como vimos no conceito de esclarecimento de 

Adorno e Horkheimer (1985), a percepção de qualquer coisa ganha o significado da percepção 

de algo particular, excepcional, incomum. Em termos de linguagem, os choques visuais 

e audiovisuais passam a determinar o estado de excitação. E a publicidade e os meios de 

comunicação conduzem e alimentam esse processo. Na luta contemporânea pela percepção, 

alimentada por estímulos ininterruptos, potencializados pela Internet, as cenas de violência 

e sofrimento que passam, cada vez com maior frequência, na tela da televisão ostentam a 

hegemonia do choque imagético de nossos dias. 
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2.2 sensacionalismo e violência

A fórmula de disseminação de acontecimentos e propagação de ideologias por meio da 

estratégia de abalar, sacudir, atrair, assustar e amedrontar os receptores não é exclusividade 

da sociedade moderna ou mesmo do jornalismo sensacionalista, cujas tecnologias de interesse 

marcadamente econômico apenas a potencializa. Ela é encontrada nos primórdios da imprensa 

e do teatro religiosos. O escândalo e o amedrontamento foram largamente utilizados para 

difundir os terrores escatológicos do Anticristo, assim como para combater a “concorrência” 

religiosa durante o movimento de Reforma cristã do século XVI. O teatro na Alemanha trazia 

o satanismo como componente indispensável das representações teatrais do final do século e 

colocava o Satã em cena da maneira mais terrificante possível (DELUMEAU, 2011, p. 363), 

como mostra a afirmação de um contemporâneo citada por Jean Delumeau:

 

Quando um autor dramático quer agradar ao público, é preciso necessariamente 
que lhe mostre muitos diabos; é preciso que esses diabos sejam horrendos, 
gritem, urrem, lancem clamores alegres, saibam insultar e blasfemar e acabem 
por levar sua presa para o inferno, em meio a rugidos selvagens; é preciso que 
o alarido seja horrível. Eis aí o que mais atrai o público, o que mais lhe agrada 
(2011, p. 363).  

Em peças luteranas, o diabo satirizava rituais sagrados e levava papistas para o inferno:

Em o Julgamento de Salomão, o diabo ridiculariza a água benta, o sal 
consagrado e a benção que o papa dá aos fiéis. Uma “comédia” intitulada 
O último dia do Juízo Final mostra demônios saindo do abismo lançando 
grandes gritos. Arrastam os papistas para o inferno, depois voltam e põem-se 
à mesa (DELUMEAU, 2011, p. 363). 

Assim como a representação cênica, a imprensa desempenhou importante papel na 

sensibilização do público e na presença marcante do inferno no imaginário coletivo do Ocidente. 

Grandes volumes e publicações populares tinham como tema central o “perfil” maligno do 

causador e representante dos males da humanidade.

No momento em que culminou na Europa o medo de Satã, isto é, na segunda 
metade do século XVI e no começo do XVII, importantes obras apareceram 
em diferentes países, fornecendo, com um luxo de detalhes e de explicações 
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jamais atingido anteriormente, todos os esclarecimentos que uma opinião 
ávida desejava ter sobre a personalidade, os poderes e os rostos do Inimigo do 
gênero humano (DELUMEAU, 2011, p. 367). 

Na imprensa, difundir fatos incomuns ou anormais é utilizado como recurso de atração 

de leitores desde a forma inicial de relatos de acontecimentos e curiosidades divulgados 

em  folhetos produzidos por comerciantes de notícias, que vendiam entretenimento, medo e 

pânico. Fórmula que gradualmente imbrica-se nas origens do jornalismo, quando nos primeiros 

impressos de duas a quatro páginas é oferecido ao leitor o acontecimento espetacular, de 

novidade singular, mesclado a acidentes, mortes, pessoas deformadas etc.

Em pesquisa sobre as origens do jornalismo sensacionalista, Danilo Angrimani 

(1995, p. 19) aponta os fait divers (fatos diversos) franceses Nouvelles Ordinaires e Gazette 

de France dos séculos XVI e XVII como exemplos de jornais compostos por notícias banais 

de caráter fantástico e sensacional relacionadas a crimes, desastres, sexo, roubos, escândalos, 

monstruosidades, mostradas como acontecimentos de importância circunstancial. Notícias 

produzidas a partir de informações reais que funcionam como isca para atrair leitores e vender 

jornais. “Antes mesmo destes dois jornais, já haviam surgido brochuras, que eram chamadas de 

occasionnels, onde predominavam o exagero, a falsidade ou inverossimilhança [...] imprecisões 

e inexatidões” (ANGRIMANI, 1995, p. 19). No século XIX, os canards franceses traziam, 

ao estilo fait divers, crimes sangrentos, grandes catástrofes naturais e acidentes espetaculares. 

Angrimani cita algumas manchetes das tais formas do fazer jornalístico:

“Um crime abominável !!! Um homem de 60 anos cortado em pedaços”, com 
o subtítulo: “Enfiado em uma lata e jogado como ração aos porcos”. Outra 
manchete; “Um crime pavoroso: seis crianças assassinadas por sua mãe”. 
Mais uma: “Um crime sem precedentes!!! Uma mulher queimada viva por 
seus filhos” (ANGRIMANI, 1995, p. 20). 

Como mercadoria, os jornais foram paulatinamente recebendo novos investimentos 

para ampliar seu valor de uso, atraindo maior número de leitores-consumidores, pressuposto 

fundamental para a sobrevivência econômica da produção capitalista de jornal. A partir do final 

do século XIX, “o jornal deve vender-se pela sua aparência” (MARCONDES FILHO, 1986. p. 

66).  Época na qual novas técnicas de edição são introduzidas nos Estados Unidos: manchetes, 

hierarquização de espaços para as notícias e grandes ilustrações. Inovações atribuídas aos 
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empresários rivais do final do século Joseph Pulitzer e William Hearts, editores do New York 

World e Morning Journal, fase de consolidação do jornalismo de negócio. 

Ao condenar a exploração da violência pela mídia brasileira contemporânea, Carlos 

Chaparro classifica os recursos usados por Pulitzer e Hearts como aperfeiçoamento da 

linguagem jornalística; enquanto o “sensacionalismo descolado de valores, que escamoteia 

conteúdos, os deforma ou os submete a intencionalidades que pouco ou nada têm a ver com o 

direito à informação, é uma pilantragem repugnante” 6. 

Alberto Dines, em artigo publicado pela revista Comunicações e Artes, também nos ajuda 

a interpretar a funcionalidade técnica do sensacionalismo na produção jornalística. Para o autor, 

ao influenciar as sensações físicas e psíquicas dos receptores, todo processo de comunicação é 

sensacionalista, em especial em sua fase inicial. “A luta para despertar a atenção [...] é o esforço 

para oferecer ou provocar sensações que vão acender o nosso mecanismo de comportamento 

para aceitar, absorver e responder à mensagem” (DINES, 1971, p. 68). Com objetivos didáticos, 

Dines divide o sensacionalismo em três grupos: gráfico, linguístico e temático. O gráfico é 

aquele que se dirige a leitores desacostumados com a leitura, privilegia letras grandes e 

conceitos pequenos e apresenta descompasso entre a importância do fato e a ênfase visual. O 

sensacionalismo linguístico (texto) inclui as opções pelas palavras que provocam sensações, e o 

temático é ligado às notícias que vendem.

6 Carlos Chaparro, jornalista e doutor em Ciências da Comunicação e professor de Jornalismo na Escola de Comunicações e 
Artes, da Universidade de São Paulo, mantém o blog O Xis da Questão, do qual foi extraída a declaração do artigo intitulado 
A Pedagogia do Crime, publicado em 19 de agosto de 2011. 

23. Folha da Noite – 1945                    Folha de S. Paulo – 1960                                                                   
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24. Folha de S. Paulo – 1985                                                        

25. Folha de S. Paulo – 2012                                                        
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Em termos técnicos, a introdução de recursos como títulos chamativos, subtítulos, 

ilustrações e fotos favorece o aprimoramento da linguagem jornalística no sentido de facilitar a 

organização das notícias distribuídas nas páginas (edição) e o primeiro contato com a mensagem. 

Mas os mesmos recursos são utilizados para valorizar o produto e atrair os compradores de 

notícias: Pulitzer e Hearst, antes da virada do século XX, atingiram tiragens de até um milhão 

de exemplares/dia com o New York World e o Morning Journal. 

Em nossos dias, a supervalorização da exposição, vinculada aos recursos tecnológicos 

e à fragmentação mercantilizada das informações, faz com que o sensacional, que desperta o 

entusiasmo, seja impregnado pela potencialização da aparência que impacta e escandaliza com 

o objetivo de motivar a venda dos impressos e a audiência dos eletrônicos. 

Ao analisarmos o jornalismo no contexto da indústria cultural, adotamos neste trabalho 

a interpretação de sensacionalismo de Marcondes Filho, que o vê a partir da psicanálise e da 

economia política. Para o autor, a imprensa sensacionalista repete o modelo clássico do jornal 

liberal, com todas as suas técnicas de manipulação da informação “sensacionalizada e mutilada 

para tornar-se mais vendável” (1986, p. 88). A prática sensacionalista, segundo Marcondes Filho, 

radicaliza o caráter comercial da informação, sendo nutriente psíquico, desviante ideológico e 

descarga de pulsões instintivas. 

As notícias sentimentalizam as questões sociais, criam penalização no lugar de 

descontentamento e se constituem num mecanismo reducionista que particulariza fenômenos 

sociais. O que diferencia um jornal dito “sensacionalista” de outro dito “sério” é a intensidade, 

na interpretação do autor, para quem o sensacionalismo “é apenas o grau mais radical de 

mercantilização da informação: tudo o que se vende é aparência e, na verdade, vende-se aquilo 

que a informação interna não irá desenvolver melhor do que a manchete” (MARCONDES 

FILHO, 1986, p. 67). O sensacionalismo enaltece o caráter emotivo da notícia, dispensando 

qualquer relação com processos sociais geradores dos fatos:  

Teorizações, mesmo que sejam de aplicação imediata, não interessam a esse 
tipo de jornalismo. O que rende são os fatos crus [...] e sua demonstração 
superficial. Como as mercadorias em geral, interessa ao jornalista de um 
veículo sensacionalista o lado aparente, externo, atraente do fato. Sua essência, 
seu sentido, sua motivação, ou sua história estão fora de qualquer cogitação 
(MARCONDES FILHO, 1986, p. 93). 
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Notícias sensacionalistas reduzem a complexidade da violência a casos de roubos, 

assassinatos e prostituição, por exemplo, sem qualquer vinculação a problemas sociais ou 

econômicos (desemprego, fome, discriminação racial, ineficácia dos sistemas educacional ou 

de saúde).  “O importante é apresentar ‘criminosos’ à opinião pública, aos quais se possam 

transferir ódios acumulados, preconceitos, sadismos de toda a espécie” (MARCONDES FILHO, 

1986, p. 90).

Como exemplo emblemático de jornalismo sensacionalista na televisão brasileira, 

encontramos o programa Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, no ar desde de 2001,  apresentado 

pelo jornalista José Luiz Datena. Com linguagem coloquial e opinativa, o programa apresenta 

elementos tanto do jornalismo quanto da teledramaturgia, explorando os fatos de forma 

espetacular. 

Datena expõe diariamente detalhes de crimes e misérias do cotidiano social. Apesar de 

dedicar amplo espaço a violência e insegurança urbana, o Brasil Urgente ainda foca questões 

relacionadas a saúde, desemprego e infância abandonada. O apresentador, durante o programa, 

caracteriza o Brasil Urgente como dinâmico, voltado à prestação de serviços à comunidade 

e à resolução de problemas sociais. O Brasil Urgente rompe com a determinação do tempo 

pré-fixado a qual se subordina a notícia televisionada. Uma reportagem com apenas alguns 

segundos pode se tornar uma apresentação inflamada de longos minutos. 

O principal destaque do programa é a forma como o apresentador o conduz. De pé, como 

num palco, o personagem Datena comanda o Brasil Urgente de forma espetacular e dramatizada. 

O jornalista oferece ao público comentários e juízos de valor particulares, avaliando as atitudes 

dos personagens das matérias, sejam públicas ou cidadãos, até então, anônimos. No vocabulário 

de Datena são comuns expressões como “filhinho de papai”, “vagabundo”, “sem vergonha”, 

“falta de competência da justiça” e “autoridades incompetentes”. A dramatização também 

ganha espaço na sequência de testemunhos das pessoas envolvidas nos casos que compõem as 

notícias sobre violência. 

Informações sobre crimes são transformadas em notícias sensacionalistas nas quais 

Datena atua como apresentador e comentarista, por meio da narração coberta por imagens, 

como no caso do assassinato e provável estupro de uma adolescente de 15 anos, na cidade de 

São Paulo, quando o jornalista faz suposições, condena o recurso judicial da progressão de pena 

e finaliza a matéria com gritos indignados:
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Não podemos permitir que maníacos circulem por aí. E duvido que esse cara 
que matou essa menininha, violentou essa menina e deu pedradas no rosto 
dessa menininha... Duvido que esse cara tenha cometido crime pela primeira 
vez. Possivelmente estava em progressão de pena, deve ser um maníaco 
conhecido da polícia e que estava solto por progressão de pena. Deve ser isso. 
Violentando filha dos outros e matando crianças de 15 anos de idade. Chega! 
Basta! Não se admite mais isso! 

7 Declaração do apresentador José Luiz Datena em entrevista ao programa Hebe, da Rede TV, 16 de agosto de 2011, publicada 
pelo portal Comunique-se.
8 Carlos Chaparro, jornalista e doutor em Ciências da Comunicação e professor da Universidade de São Paulo, mantém o blog 
O Xis da Questão, do qual foi extraída a declaração do artigo intitulado A Pedagogia do Crime, publicado em 19 de agosto de 2011. 

26. Datena: imagens aéreas, suposições e gritos de impacto – Brasil Urgente 
Rede Record - 2012

 Na função de exibidor e juiz de dramas de vítimas e agressores, Datena se autodefine 

como um missionário da justiça: “A missão que Deus me deu é essa: é falar, gritar, contestar. 

Alguns críticos acham que isso é sensacionalismo, mas não é” 7. Entre esses críticos está Carlos 

Chaparro 8, para quem a banalização do crime pelo telejornalismo   
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 [...] expande aquilo a que já podemos chamar de “paradigma Datena”, 
numa postura acintosamente aética que glorifica a lógica de “vale-tudo pela 
audiência”, com razões de ser meramente mercadológicas. Mas cujo principal 
efeito (e por isso também o principal objetivo) é a vulgarização do crime e da 
violência urbana, com a consequente disseminação do medo, que garante o 
retorno do telespectador no dia seguinte. 

No Brasil Urgente, a captura do telespectador acontece mais pelo poder de representação 

do apresentador do que pelo conteúdo do programa. O vazio da notícia é preenchido com 

gestos, críticas e comentários. Podemos afirmar que o programa “é” o apresentador. Na 

guerra de audiência, a estratégia de exaltação verbal e gestual é reforçada para “despertar” 

os telespectadores, quando os indicadores do Ibope sinalizam tendência de queda, oscilação 

acompanhada ao vivo no estúdio por apresentador e produção. 

Sob a ótica da superação do poder do apresentador, que secundariza a notícia, Datena 

acumula as funções de “condutor e mediador” analisadas por Elizabeth Bastos Duarte e Vanessa 

Curvello, em Televisão e Realidade (2009, pp. 67, 68). Como abordado nas especificidades do 

telejornalismo, o apresentador é quem desempenha o papel de mediar a relação entre programa, 

telespectadores, entrevistados e demais personagens das notícias. É ele que representa a “cara” 

do programa e primeiro estabelece relação com a audiência, como peça-chave na construção 

de credibilidade e neutralidade. No caso do Brasil Urgente, além de mediar a apresentação da 

notícia, Datena a conduz, imprime sua marca pessoal. Provavelmente, sem ele o programa seria 

extinto a curto ou médio prazo. Isso porque, segundo as autoras, a acumulação dos papéis de 

condutor e mediador 

[...] faz do ator discursivo um decalque dele próprio enquanto ator social, 
obrigando-o a protagonizar em cena uma caricatura de si próprio, enquanto 
ator social. Para esse mise-en-scène, ele recorre a certos rituais – a insistência 
em determinados comportamentos, atitudes, gestos, jeitos e trejeitos; a 
utilização de certos bordões e figuras de linguagem; o uso de determinado 
estilo e figurino; o emprego de uma combinatória tonal que se cole a ele –, 
elementos que garantem a construção de uma identidade social que dota o 
ator discursivo de competência para operar, simultaneamente, como condutor 
e mediador da emissão, transformando-o na entidade principal de expressão 
da combinatória tonal que identifica o programa. (DUARTE; CURVELLO, 
2009, p. 68).
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A violência, como matéria-prima do modo de produção das notícias, abordado 

anteriormente, devido ao poder de venda no mercado da informação, é transformada em 

mercadoria que passa a fazer parte do dia a dia mesmo daqueles que nunca a confrontaram 

diretamente. Acontecimentos violentos rompem com a “normalidade”, oferecendo ao ritmo de 

produção em série da indústria da informação material valoroso para a construção de notícias 

“importantes”. “A violência, com a carga de ruptura que ela veicula, é por princípio um alimento 

privilegiado para a mídia, com vantagem para as violências espetaculares, sangrentas ou atrozes 

sobre as violências comuns, banais e instaladas” (MICHAUD, 1989, apud PORTO, 2010, p. 

171). Maria Stela Grossi Porto, em Sociologia da Violência (2010), traz resultados da Pesquisa 

sobre Representações Sociais da Violência – ACEP de 1998, como dados sintomáticos da força 

de venda da violência no Brasil: 86,7% dos entrevistados acreditam que a violência ajuda a 

vender jornais e 54% não estão dispostos a desligar o aparelho de televisão ou mudar de canal 

em função de cenas violentas (PORTO, 2010, pp. 171, 172). 

Dentre outras especificidades, o jornalismo sensacionalista difere dos informativos 

“sérios” ou “sóbrios”, termos empregados aos não-sensacionalistas (MARCONDES FILHO, 

1986; MARSHALL, 2003), pela supervalorização da violência: assassinatos, estupros, agressão 

sexual, tortura, brigas e outros acontecimentos que fazem da morte, do sangue e do sexo 

elementos indispensáveis na linha editorial. Tal distinção pode levar à interpretação de que 

o valor de troca da violência é descartado pelos órgãos de imprensa não-sensacionalistas. A 

violência, além de espaço garantido nas pautas de jornais e telejornais brasileiros, ganha caráter 

sensacionalista. De forma particularizada, fragmentada e emocionada, a realidade violenta da 

sociedade contemporânea transforma-se em estereótipo vazio e impactante, fórmula condenada 

por críticos da imprensa como Carlos Alberto Di Franco9 e Carlos Brickmann 10 : 

Impressiona o crescente espaço destinado à violência nos meios de 
comunicação, sobretudo no telejornalismo. Catástrofes, tragédias e 
agressões, recorrentes como chuvas de verão, compõem uma pauta sombria e 
perturbadora. A violência, por óbvio, não é uma invenção da mídia. Mas sua 
espetacularização é um efeito colateral que deve ser evitado. Não se trata de 
sonegar informação. Mas é preciso contextualizá-la. (DI FRANCO). 

9  Carlos Alberto Di Franco – colunista do jornal O Estado de S. Paulo – texto publicado em 8 de agosto de 2011, p. A2. 
10 Carlos Brickmann – jornalista e colaborador do portal Observatório da Imprensa. Edição 639, 2011. A Notícia e a 
Exploração da Notícia.
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No tempo em que a escola era risonha e franca, aprendia-se que primeira 
página tinha algumas peculiaridades. Uma delas, não agredir com fotos 
repulsivas quem estivesse lendo o jornal e tomando café da manhã. Cadáveres 
e sangue, nos grandes jornais, só teriam lugar na primeira página em casos 
especialíssimos. Mudou – e mudou mal. [... ] não dá para explicar por que, 
todos os dias, os primeiros segmentos dos jornais do horário nobre da TV 
sejam destinados a notícias policiais, que também dominam a escalada – 
aquela sucessão de manchetes com que os telejornais costumam iniciar-se 
(BRICKMANN).

O sensacionalismo na imprensa dita “séria” apresenta-se em forma de notícia pela 

narrativa jornalística de acontecimentos rotineiros de violência, desde roubos e assassinatos a 

brigas de vizinhos; hoje é comum em telejornais brasileiros de grande audiência a transmissão de 

imagens gravadas em celulares por cinegrafistas amadores e por câmeras internas de segurança 

para mostrar o momento “exato” em que o assaltante invade uma loja e agride funcionários até 

brigas de jovens em salas de aulas. 

O “olho técnico” das câmeras de celular e a vigília eletrônica das câmeras de segurança, 

aliados da inflação imagética da violência na televisão, está em todos os lugares, como no bairro 

de Realengo, no Rio de Janeiro, durante o ataque de Wellington Menezes de Oliveira à Escola 

Municipal Tasso da Silveira, em 7 de abril de 2011, objeto de análise do próximo capítulo, que 

resultou em 13 mortes: 12 estudantes e o atirador. 

27. Atirador no corredor da sala de aula      
Fantástico - Rede Globo 

28. Estudante ferida               
Fantástico - Rede Globo
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29. Feridos: menino mostra ferimento a cinegrafista amador, que também filma 
estudante na calçada                                                  Jornal da Record - Rede Record

30. Remoção de feridos                                                          Fantástico - Rede Globo  

 31. Pânico: familiares invadem a escola e passam pelo atirador morto na escada
                                                                                   Jornal da Record – Rede Record
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As imagens “sensacionais” da realidade são fornecidas pelas grandes tragédias com 

impacto potencializado pela exibição de momentos capturados no instante dos acontecimentos. 

O ataque inesperado das torres gêmeas de Nova York, em 11 de setembro de 2001, é exemplo 

representativo do paroptismo da mídia, em especial da televisão e da Internet. De forma 

praticamente inédita, a destruição e o pânico gerados pelo choque de aviões nas torres World 

Trade Center espantaram o mundo, em especial os telespectadores, que assistiram às imagens 

do momento do ataque. Imagens repetidas à exaustão por todas as emissoras, ainda hoje sempre 

presentes nos noticiários para relembrar a tragédia ou “ilustrar” novos atos de violência, como 

no caso da execução dos estudantes no bairro carioca de Realengo. 

32. Ataque às torres World Trade 
Center   Fantástico – Rede Globo
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O “caso Eloá”, assim identificado pela imprensa, é outro exemplo emblemático da 

violência explorada por jornais e emissoras de televisão. Em 13 de outubro de 2008, Lindemberg 

Alves Fernandes tomou como reféns a ex-namorada Eloá Pimentel e a amiga Nayara Rodrigues, 

ambas, na época, com 15 anos de idade, em Santo André, Região Metropolitana de São Paulo. 

As jovens foram mantidas em cativeiro, cercado pela polícia durante cem horas. As câmeras de 

televisão acompanharam a negociação; o desespero de Eloá, familiares e amigos; o momento 

dos tiros que a matou e feriu a amiga; a invasão policial e a prisão de Lindemberg. Na busca 

pelo “inédito”, a cobertura jornalística do sequestro, além das transmissões de imagens externas 

do cativeiro, em sua maioria focadas na janela do apartamento onde estavam sequestrador e 

sequestradas, jornalistas chegaram a entrevistar o sequestrador pelo celular. O sofrimento 

alimentou a produção de notícia de telejornais e programas de entretenimento durante a vigília 

de quase cinco dias.

A oferta generalizada de violência espetáculo em diferentes intensidades vem ao encontro 

da estereotipia apontada por Adorno e Horkheimer (1985) como um dos elementos básicos 

da indústria cultural. Independente do grau de sofisticação técnica, o domínio da realidade 

pelos meios de comunicação dá-se por meio da repetição de fórmulas esquematizadas no meio 

jornalístico, a partir de suas especificidades produtivas e interesses econômicos, transformando 

em aparência a multiplicidade de oferta de informação. As distinções entre sensacionalistas 

e não-sensacionalistas apenas atendem à classificação de “perfil” de leitores e espectadores, 

baseada no nível de exigência e tolerância dos diferentes grupos de consumidores de violência.  

33. Vigília do cativeiro de Eloá                                             Fantástico – Rede Globo



3. MASSACRE DE REALENGO
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3. MassacrE dE rEalEnGo

3.1 observação da notícia 

No dia 7 de abril de 2011, quinta-feira, por volta das oito e meia da manhã, Wellington 

Menezes de Oliveira, de 23 anos, entrou na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo 

da Zona Oeste do Rio de Janeiro, matou a tiros doze estudantes de 12 a 15 anos. Armado com dois 

revólveres, calibres 38 e 32, e cinto de munição com recarregadores, Wellington, ex-aluno, teve acesso 

a uma das salas. Após dizer à professora que daria uma palestra, tirou a arma de uma bolsa e começou 

a disparar. Depois invadiu outra sala e voltou a atirar. O ataque foi interrompido com a chegada de um 

policial militar, encontrado nas proximidades da escola por um aluno ferido que conseguiu fugir e 

pedir socorro. Depois de baleado no abdômen, Wellington se suicidou com um tiro na têmpora. 

A análise da transformação dessa realidade em notícia pelo telejornalismo, centrada na 

narrativa imagética, será abordada neste capítulo balisada nos conceitos teóricos abordados 

anteriormente, tendo como recorte telejornais diários e programas dominicais noturnos. A partir 

de trechos de reportagens selecionados de três horas de decupagem dos telejornais Jornal Nacional 

(JN) e Jornal da Record (JR)* – edição 7 de abril de 2011 – e dos semanais Fantástico e Domingo 

Espetacular – edição 10 de abril de 2011 –, produzidos pelas emissoras Rede Globo e Rede 

Record, respectivamente, a observação aborda pontos focais comuns aos diferentes programas, 

conforme detectado em uma análise inicial do noticiário integral do “massacre de Realengo”, 

assim denominado pela mídia:  o passo a passo do crime e da ação policial, a construção do perfil 

do atirador, a exposição do pânico e do sofrimento de vítimas e familiares e a exaltação de heróis.  

A opção pelos telejornais citados parte da intenção de contrapor a observação da notícia 

produzida pelo líder isolado de audiência dos telejornais noturnos, o JN, detentor de 34 pontos 

do Ibope em junho de 2012 11, e pelo JR, que na luta pela vice-liderança registra queda da média 

de audiência anual de 8,1 pontos em 2011 para 7,1 em 2012 12. Quanto aos dominicais, a escolha 

permite traçar um paralelo entre o produto final do processamento da informação pelos diários 

e semanais, por meio da análise das edições especiais transmitidas pelas revistas eletrônicas e 

de entretenimento Fantástico (Rede Globo) e Domingo Espetacular (Rede Record). 

* Ao longo desta análise os telejornais Jornal Nacional e Jornal da Record serão identificados pelas siglas JN e JR.  
11 IBOPE: Média Workstation - junho/2012. 
12 Dados divulgados pelo Blog Radar On-line. Veja online - junho/2012 .
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3.2. Por dentro do crime 

Os telejornais, apresentados por Willian Bonner e Fátima Bernardes (JN), e Ana 

Paula Padrão e Celso Freitas (JR), “levam” os telespectadores ao local do crime, de onde as 

apresentadoras atuam ao vivo como mediadoras entre apresentadores no estúdio, repórteres, 

entrevistados e telespectadores. Tendo como cenário a fachada da Escola Municipal Tasso da 

Silveira, as jornalistas interagem com os apresentadores, introduzem as reportagens e conduzem 

entrevistas. 

Ao capitanearem a edição do dia do crime, as mulheres profissionais imprimem o tom 

emotivo da exposição do sofrimento das mulheres vítimas - mães, avós, tias, irmãs e amigas 

de mortos e sobreviventes -, que compõem quase a totalidade de imagens e entrevistas. Aos 

representantes masculinos, tanto apresentadores quanto porta-vozes de mortos e feridos, é 

reservado o papel de coadjuvantes. 

Como abordado no capítulo anterior, na rotina telejornalística o desempenho dos 

apresentadores “vende” a credibilidade e a seriedade do noticiário. Na ruptura provocada pela 

violência em Realengo, as mulheres deixam as bancadas do JN e JR para conduzirem a venda 

de pânico e dor do noticiário protagonizado por mulheres que sofrem a perda dos adolescentes 

assassinados. 

A técnica de apresentação direta da cena do crime “esquenta”, renova o fato ocorrido há 

mais de doze horas, minimizando o caráter perecível da notícia-mercadoria. Explicita o uso de 

recursos tecnológicos e manipulação da informação para “conservar o frescor” (TOUSSAINT, 

1979, p. 11) dos acontecimentos expostos de forma exaustiva pela produção intensiva diária 

da indústria da informação (televisão, rádio e internet) e viabiliza o cumprimento ilusório 

da promessa do “ao vivo” do “aqui e agora” do telejornalismo, a despeito das reportagens 

produzidas no decorrer do dia.  

34. Fátima Bernardes e Ana Paula Padrão         Jornal Nacional e Jornal da Record 
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O cenário ambienta a narrativa que, ao longo das edições, aproxima o telespectador, 

em segurança, da violência administrada por produtores-jornalistas por meio da exibição de 

imagens em movimento, permitindo ao telespectador “entrar” nas cenas de ação do atirador e 

do horror vivido por estudantes, professores, funcionários, familiares e vizinhos da escola. 

A violência exposta por meio de representações gráficas, imagens captadas por 

câmeras de celulares e de segurança da escola e de vítimas em estado de choque, torna-se 

produto mercadológico, sintetizado em um mosaico de imagens, de consumo próprio do olhar 

contemporâneo conceituado por Debray (1993) que, marcado pelo impacto, rapidez e saturação, 

tem na televisão sua principal fonte de alimentação. Mesmo limitando o olhar do telespectador 

à matéria-prima captada, editada e selecionada pela produção, o “olhar mágico” dos telejornais 

promete acesso ao invisível propiciado pela imagem técnica, que o introduz no acontecimento e 

satisfaz sua “fome de olho” (TIBURI, 2011, p. 112), dispensando o pensamento. 

Ao confirmar que a imagem é a principal matéria-prima do telejornalismo, porque 

produto da televisão, os momentos inacessíveis às câmeras são fabricados nas redações. A 

falta de registro do instante exato em que Wellington dispara contra os estudantes nas salas de 

aulas é suprida por simulações, ilustrações que pretendem mostrar o passo a passo da invasão 

da escola e dos disparos contra os adolescentes. Mesmo de origem estática, as representações 

gráficas seguem o imperativo do movimento próprio da televisão, que captura o olhar e distrai, 

por meio da exibição sequencial de diferentes ilustrações ou aproximação e distanciamento de 

foco de uma única imagem. 

Na representação do JN, em off 13, o repórter Helder Duarte refaz os caminhos de 

Wellington que, carregando uma sacola, dirige-se à sala de leitura, onde pede seu histórico 

escolar a uma funcionária que não pôde atendê-lo; logo depois entra em uma sala de aula, retira 

a arma da sacola, dispara contra os alunos, e continua a atirar na sala em frente à primeira. 

No momento em que Wellington recarrega a arma, alguns conseguem escapar. As imagens 

construídas mostram o atirador com a funcionária, Wellington atirando várias vezes em direção 

às crianças, tendo os momentos dos disparos representados pela emissão de luz pelo cano do 

revólver como recurso de impacto, e adolescentes em fuga. 

13 Narração do repórter coberta por imagens.
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35. Simulação disparos 1                                                                     Jornal Nacional

Em outro trecho, a polícia localiza o atirador, que dispara contra os policiais, foge e é 

alvejado na escada que dá acesso ao segundo andar, segundo relato do repórter.

  

 

Na versão do JR, duas imagens, por meio da técnica de aproximação e distanciamento 

de foco, mostram Wellington no portão da escola, onde teria apresentado uma carteirinha de 

ex-aluno e dito que participaria de um evento das festividades de aniversário da escola, segundo 

off do repórter Luiz Gustavo, e na porta da sala de aula aponta dois revólveres para os alunos.  

36. Simulação confronto com policial 1                                              Jornal Nacional
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Em outra sequência, Wellington entra na escola, que tem o portão aberto, e comete 

suicídio, após ser atingido pelo policial. 

  

  

                                  

          

Ao transformarem as informações em notícia, os telejornais constroem realidades 

distintas em relação à forma de acesso do atirador à escola e sua consequente invasão das 

salas de aulas. Fabricam o “real” de acordo com a interpretação de entrevistados, repórteres e 

editores, transformando-o em narrativas imagéticas que declaram o caráter subjetivo da notícia 

processada a partir de fontes de informação (polícia, vítimas) e da visão dos profissionais que 

a manipulam. O que evidencia o modo de produção impeditivo da objetividade e precisão 

propagadas pela indústria da informação, somado à pressão do tempo própria do ritmo acelerado 

do processamento diário de informações, como condição determinante da mercadoria final 

entregue ao consumidor de notícias. 

37. Simulação disparos 2                                                                   Jornal da Record 

38. Simulação confronto com policial 2                                            Jornal da Record 
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Os depoimentos de sobreviventes ajudam a reconstituir o crime e potencializam o clima 

de tensão, sem nada acrescentar às informações anteriores. Entre as “testemunhas oculares” 

está Jade, escolhida como protagonista da narrativa da violência pelos produtores do JN e JR. 

A exploração da fala clara e ininterrupta da adolescente tem forte apelo sensacionalista. Não 

informa o telespectador, apenas impacta, provoca sensações e transforma a entrevistada em 

narradora de detalhes, reais ou imaginários, de uma história de terror inacessível aos olhos de 

jornalistas e cinegrafistas. 

No JN, a facilidade de expressão dramática da entrevistada, sempre acompanhada por 

uma mulher não identificada, é explorada durante dois minutos, sonora14 de maior duração da 

edição do dia do ataque à escola:

“Quando eu subi pro 2º... Aí eu fui lá e falei assim: meu Deus, o que será 
que vai acontecer comigo? Eu falei pra minha amiga. Aí a gente subiu e 
nisso ele ia atirando no pé das crianças pra não subirem. Ia mandando as 
crianças virarem pra parede que ia atirar nelas. E as crianças falavam: não 
atira em mim, não atira em mim. Por favor, por favor moço! Aí ele ia lá e 
atirava na cabeça das crianças. Tinham muitas crianças mortas e também 
uma cachoeira de muito sangue. E crianças agonizando na escada. Aí a gente 
subiu e tinha uma menina caída na escada. Aí eu peguei e dei a mão pra ela e 
ela foi subindo, mas ela não estava ferida. Aí eu subi com ela. Aí nisso, tava eu 
e meus colegas e aí entramos na sala e ele tava carregando a arma. Enquanto 
ele tava carregando a arma eu corri mais rápido. Entrei na sala. Aí o professor 
trancou a porta, botou cadeira, mesa estante, armário, caderno, tudo... E aí 
mandou todo mundo  abaixar, ele abaixou também e vários alunos estavam 
desmaiados na sala de aula, gritavam... E o professor falava: não, não gritem! 
Não gritem! Silêncio, silêncio. Aí eu agachei e fiquei desenhando uma casa na 
minha mão com a única coisa que eu consegui pegar”.

 39. Depoimento Jade 1                                                                        Jornal Nacional 

14 Participação de entrevistado. Entrevista coberta ou não por imagens. 
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A protagonista volta à cena em outro bloco de reportagens, apaziguando a tensão 

das imagens anteriores: fotos internas das salas de aula mostram o que restou após o ataque 

(cadernos, mochilas, marcas de sangue e cápsulas de bala). Menina e mulher, supõe-se mãe 

de Jade, se abraçam. Olhando para o repórter, a mulher logo desfaz a cena e, sorrindo, volta a 

abraçar a menina. A sequência evidencia cenas dirigidas por repórter, cinegrafista ou produtor 

que administram as emoções de quem vê, seguindo o padrão da dualidade tensão-relaxamento, 

da “dialética da atemorização e da tranquilização” (MARCONDES FILHO, 1986, p. 14), ao 

oferecer ao telespectador imagem “montada” de carinho, proteção e alívio, em contraponto à 

violência exaltada anteriormente.

40. Sala de aula                                                                                                     
Jornal Nacional

41. Abraço                                                     
Jornal Nacional
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No JR, com espanto e admiração, a apresentadora Ana Paula Padrão anuncia a 

participação de Jade, enfatizando por que foi escolhida como destaque entre os porta-vozes 

das vítimas ainda em choque: “O repórter Luiz Batti entrevistou um sobrevivente. O nome 

dela é Jade. Ela tem 12 anos. Mas, olha, com lucidez de um adulto, ela faz um relato muito 

impressionante”. De costas para a câmera, com trechos da fala cobertos por imagens captadas 

por câmeras internas de segurança do atirador recarregando a arma e alunos fugindo das salas, 

Jade conta o que viu: “Ele falava: vô matar vocês! Vô matar vocês! E mandava as pessoas que 

estavam nos corredores virar de costas para a parede que ele ia matar. [...]”.

Em ambos os telejornais, a partir da observação da íntegra das edições, podemos afirmar 

que o enaltecimento de Jade15 deve-se à dramaticidade do relato não interrompido por choro ou 

manifestações de pânico como na maioria dos demais depoimentos. Diante das câmeras, sem 

aparentar sofrimento, Jade conta a frieza e a determinação do atirador em matar e, de forma 

involuntária, participa da fabricação da notícia espetacular, na qual o desempenho dramático 

da entrevistada “é” a notícia. 

15 Jade volta à televisão no dia seguinte do crime, 8 de abril de 2011, como entrevistada do programa Mais Você, apresentado 
por Ana Maria Braga, na Rede Globo. Também está entre os entrevistados de destaque da revista Veja, edição 13 de abril de 
2011. 
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3.2.1 Máquinas de Espiar

A narrativa imagética da entrada de Wellington na escola e do ataque contra os alunos 

ganha força graças à matéria-prima fornecida pela vigília eletrônica das câmeras internas de 

segurança. Uma “máquina de espiar” (VIRILO, 2005, p. 18) que permite aos editores dos 

diários e semanais superarem a ausência do olho humano no local do crime e oferecer ao 

telespectador “explicação visual” da violência. Imagens repetidas à exaustão nos diferentes 

blocos de reportagens como ilustração de depoimentos. 

Fartamente abastecida pela polícia, a edição do Fantástico exibe, em sete minutos e dez 

segundos, imagens intercaladas a breves depoimentos de professores e alunos e “legendadas” 

pela narração do repórter Felipe Santana. As “imagens inéditas”, “as imagens exclusivas”, como 

enfatiza o jornalista sem citar o fornecedor, iniciam com a entrada de Wellington na escola e 

finalizam com fotos do atirador morto. Cenas que pretensamente trazem o “novo” no final da 

semana, três dias após o ataque. A validade passageira da notícia-mercadoria de apelo estético 

e emocional aparentemente renovada por cenas que apenas reforçam e repetem a narrativa 

do noticiário diário.  A “exclusividade”, em relação ao JN, produto da mesma emissora do 

programa, Rede Globo, ao JR e Domingo Espetacular é constatada em alguns trechos como a 

entrada de Wellington na escola, sua passagem pelo segundo andar e a chegada da polícia. As 

demais, internas que mostram atirador, estudantes e policiais, são repetidamente exibidas por 

todos os noticiários analisados.  

A sequência introduz o olhar do telespectador em diferentes momentos da ação do 

atirador, do pânico dos estudantes e da atuação da polícia narrados em tom dramático e de 

suspense, aproximando a produção jornalística à ficção, técnica que seduz, emociona e distrai. 

Condizente com a “inflação icônica” (DEBRAY, 1993, p. 327) de nossos dias, as imagens técnicas 

do jornalismo impressionam o olhar consumista do telespectador, que assiste à violência real à 

distância. 

Trechos do Fantástico evidenciam como a saturação de imagens, aliada a curtos 

depoimentos de sobreviventes amedrontados e confusos, reduz a violência a efeitos de impacto, 

aliando concisão e intensidade na fabricação de notícias persuasivas, técnica própria da 

publicidade, conforme abordado neste estudo na página 54. 
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Repórter: “Estas imagens inéditas mostram que, às 7h45, o assassino Wellington 

Menezes de Oliveira se aproxima do portão da escola, mas não entra...

  

  

...Algum tempo depois, volta. Ele é ex-aluno e por isso consegue entrar sem problemas”.

  

Repórter: “Wellington sai da sala de leitura e anda pelo primeiro andar”.

  

42. Entrada na escola 1            Fantástico

43. Entrada na escola 2            Fantástico

44. Wellington 1                                                                                             Fantástico
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 Repórter: “As imagens exclusivas mostram que ele chegou a subir para o segundo andar. 

O criminoso passa na frente das salas e volta para o primeiro piso”.

  

              

Repórter: “Wellington para na frente da sala da professora Leila. E entra”.

45. Wellington 2                                                                                             Fantástico

47. Wellington 3                                                                                             Fantástico

46. Alunos e Wellington                                                                                  Fantástico
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Sonora aluno 1: “Aí meu amigo falou: ‘é tiro, é tiro’, pra turma. Aí a professora, pra mim: 

‘foge, foge’. Aí fugimos eu e meu amigo. Mas o resto da turma ficou”.

Repórter: “As câmeras internas continuam gravando e mostram que algumas crianças 

conseguem escapar. O professor de Geografia da sala ao lado as ajuda a sair”.

   

Sonora aluno 2: “Eu caí numa poça de sangue que tava na porta da sala...”. 

Repórter: “Com o barulho dos tiros e da confusão, os estudantes do andar de cima, o 

segundo, correm para se esconder no auditório”. 

  

Repórter: “Mas o assassino estava no primeiro andar, onde fica a sala da professora 

Patrícia. Os alunos dela também começaram a fugir. Os que não conseguem escapar assistem à 

entrada do assassino. Começava a pior parte do massacre”. 

  

48. Alunos em fuga 1                                                                                                                                    Fantástico

49. Alunos em fuga 2                                                                                      Fantástico
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Sonora aluno 3: “Aí todo mundo pedindo pelo amor de Deus, mesmo assim ele atirava 

sem piedade. Eu me escondi. E depois quando ele foi carregar a arma, eu fui para onde tava o 

menino morto e me escondi lá para ele pensar que eu tava morto”.

    

             

Sonora aluno 4: “Ele atirava assim .... Eu ficava pedindo pelo amor de Deus pra ele não 

me matar. Quando ele ia lá recarregar a arma, quando ele voltava, eu ficava orando. Aí quando 

ele voltava, eu ficava falando toda a hora assim. Aí na segunda vez ele já falou: fica tranquilo, 

gordinho, que eu não vou fazer nada contigo, não”. Seguem dez segundos de imagens em som 

ambiente: gritos e tumulto.

   

50. Alunos em fuga 3                                                                                      Fantástico

51. Wellington4                                                                                              Fantástico
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Repórter: “O policial sobe para o primeiro andar. Na escada, ele avista o assassino e 

atira”.

  

Sonora policial: “Ele apontou a arma em minha direção. Eu efetuei o disparo antes que 

ele conseguisse atirar. Atingi o abdômen dele”.  

Repórter: “Só o segundo tiro atingiu Wellington, que logo depois se suicida...”.

  

       

52. Policial 1                                                                                                                                               Fantástico

53. Wellington 5                                                                                      Fantástico

54. Wellington 6                                                                                             Fantástico
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Repórter: “Os policiais revistam a escola...”.

 

Repórter: “Quatro crianças foram mortas na sala da professora Leila. Oito, na sala da 

professora Patrícia”. 

  

       

Repórter: “O corpo de Wellington escorrega, e chega à posição em que as imagens o 

mostraram durante a semana”.

  

       

55. Policial 2                                                                                                  Fantástico

56. Ilustração 1                                                                                             Fantástico

57. Wellington 7                                                                                              Fantástico
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À exibição permitida pelas câmeras programadas para vigiar os corredores da escola 

são adicionadas imagens capturadas por câmeras acopladas a celulares manipuladas pelos 

chamados “cinegrafistas amadores”, cidadãos anônimos que saem a campo para “espiar” os 

exatos instantes da fuga de feridos e a invasão da escola por pais desesperados em busca de seus 

filhos. Imagens exploradas por diários e semanais, em diferentes intensidades, para mostrar 

ao telespectador “como tudo aconteceu”, por meio da visualização do sofrimento de vítimas 

flagradas em meio a choque e sangue. O que demonstra o valor de exposição, produzido pela 

indústria visual, em contraposição à funcionalidade originária da imagem como instrumento 

do culto da morte e dos espíritos, como mediadora do visível humano e do invisível misterioso 

e assustador, de acordo com as interpretações de Régis Debray (1993) abordadas no capítulo 

Imagens da Violência. Em outros termos, o uso repetitivo das cenas a seguir inverte a relação 

original imagem e morte, ou seja, de apaziguamento à indução do medo. Trata-se, aqui, do 

telejornalismo produzido sob os critérios da supervalorização da imagem e do choque na 

“sociedade da sensação” conceituada por Christoph Türcke (2011), na qual a vivência de 

percepções é substituída pelas sensações efêmeras espetaculares e chamativas. 

58. Mosaico: imagens de câmeras de celulares e vigília eletrônica                      Jornal da Record  



indústria cultural da violência   85

59. Adolescentes feridos                                                                                           Jornal Nacional

60. Pânico e tumulto dentro da escola                                                                             Fantástico
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A técnica de utilização de imagens para atrair, abalar e, consequentemente, incentivar o 

consumo de notícias, própria do jornalismo sensacionalista, é largamente explorada na edição 

do JR. Em mais de sete minutos, contrariando a administração rígida do tempo exigida pela 

produção do telejornalismo diário tratada no capítulo anterior, cenas gravadas por um morador 

de Realengo, de acordo com a reportagem, expõem o pânico, a impotência e a fragilidade 

emocional de familiares de mortos e vítimas que escaparam da mira do atirador. A apresentação 

de Ana Paula Padrão, ao vivo do local do crime, imprime o tom espetacular da “violência 

ilustrada” que virá a seguir: 

“Esse atirador, considerado aí um psicopata, entrou no prédio por volta 
de oito e meia da manhã. As imagens que nós vamos mostrar a seguir são 
fortes! São imagens exclusivas da Rede Record feitas por um cinegrafista 
amador e mostram o desespero dentro dessa escola, minutos depois da ação 
do assassino”.

A fórmula de imagens sequenciais intercaladas a falas em off do repórter adotada pelo 

Fantástico repete-se no JR, que ainda intensifica a dramaticidade por meio da participação do 

cinegrafista amador, que,  além de “espiar” o tumulto e a dor, atua como “repórter”, questionando 

vítimas e interferindo no atendimento aos feridos. O telespectador penetra no drama narrado por 

cenas violentas anunciadas pela apresentadora como o sofrimento de um estudante instigado a 

contar e a exibir como e onde foi ferido. Falas transcritas nas imagens para que nada escape à 

sensação de quem vê:

Homem: “Você foi baleado onde, cara? Aí? Onde?”.

Menino: “Na barriga”.

61. Corpo do atirador                                                                 Domingo Espetacular 
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Homem: “Na barriga? O que...Que que houve?”.

Menino: “Um cara invadiu a escola e atirou na gente”.

Homem: “Mas todo mundo? Por quê?”.

Menino: “Não sei. Ai”.

Homem: “Cadê onde é que foi? Mostra aqui. Calma, calma, aí, já tá vindo o  

bombeiro”. 

 

Ana Paula Padrão: “O movimento já é grande na porta da escola. O cinegrafista amador 

encontra uma aluna ferida”. 

62. Cinegrafista amador 1                  
Jornal da Record
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Ana Paula Padrão: “Agora ele caminha em direção ao portão da escola”.

 

                                             

Ana Paula Padrão: “Crianças gritam em estado de choque”. 

               

63. Cinegrafista amador 2                                           Jornal da Record

64. Cinegrafista amador 3                                                             Jornal da Record
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65. Cinegrafista amador 4                                                                                       
Jornal da Record

66. Cinegrafista amador 5                                                                                                
Jornal da Record
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67. Cinegrafista amador 6                 
Jornal da Record

68. Cinegrafista amador 7       
Jornal da Record
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69. Cinegrafista amador 8                 
Jornal da Record

70. Cinegrafista amador 9                                                                                    
Jornal da Record  
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Ana Paula Padrão: “Um policial tenta impedir que todos subam a escada”.

 

Ana Paula Padrão: “A pressão é tão grande, que ele resolve liberar a passagem”.

71. Cinegrafista amador 10                                                                Jornal da Record  

72. Cinegrafista amador 11                                                                Jornal da Record  
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Ana Paula Padrão: “Este outro policial grita por socorro. Há uma criança caída no 

corredor”.

 

                                                 

       

Ana Paula Padrão: “Na escada, está o corpo do atirador”.

  

    

73. Cinegrafista amador 12                                                                Jornal da Record  

74. Cinegrafista amador 13                                                                Jornal da Record
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Ana Paula Padrão: “Pessoas desorientadas correm pra todos os lados gritando”. 

 

Ana Paula Padrão: “A criança continua caída. Imóvel, no corredor”.

 

75. Cinegrafista amador 14                                                                Jornal da Record  

76. Cinegrafista amador 15                                                                Jornal da Record    
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Ana Paula Padrão: “O cinegrafista amador deixa a escola e passa por pessoas em estado 

de choque”. 

  

              

 

Enquanto a Rede Record explora ao máximo o material registrado pelos olhos eletrônicos 

de celulares, a Rede Globo acresce a esse recurso cenas de locais interditados pela polícia. No 

Fantástico, o telespectador vê o corpo do atirador ainda ensanguentado no local de sua morte, 

com detalhes do cinturão fabricado por Wellington para armazenar a munição dos revólveres 

utilizados na execução dos estudantes. A despeito da ausência de crédito, as cenas declaram 

a participação da polícia como alimentadora da inflação icônica da violência nos telejornais, 

própria do caráter panóptico da televisão, cujas imagens técnicas instantâneas impressionam 

o olhar consumista distraído de “predadores de imagens” (DEBRAY, 1993, p. 328), conforme 

tratado no tópico Saturação e Passividade, na página 31.

  

 

77. Cinegrafista amador 16                                               Jornal da Record 

78. Corpo do atirador                                                                                                                                 Fantástico
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3.3 Personalização da violência e valor de Exposição

Na busca por atender a promessa de investigar as possíveis causas do assassinato dos 

12 adolescentes no massacre de Realengo, telejornais e programas dominicais formatam a 

realidade por meio do enfoque na história de vida do atirador. Própria do jornalismo industrial, 

a prioridade está na particularização do fato anormal, excluindo-o da realidade complexa a qual 

pertence. Ao descartar a análise contextual do crime, “exibindo-o” de forma uníssona e vaga, os 

noticiários aqui analisados produzem a recepção acrítica e alienante gerada pelo “culto do fato” 

característico da indústria cultural conceituada por Theodor Adorno e Max Horheimer (1985), 

que, excludente das contradições, resulta no conjunto do conteúdo estereotipado oferecido ao 

telespectador. O que confirma o caráter mercadológico da informação na disputa pela audiência 

no mercado duplo dos telejornais – telespectadores e anunciantes -, descartando questionamentos 

e estímulo à reflexão de consumidores limitados e viciados a “ver” a “realidade” fabricada e 

repetida por diários e semanais.

A manipulação das informações - colhidas junto a familiares, ex-companheiros de 

escola, educadores, vizinhos, psiquiatras, criminalistas, carta deixada pelo atirador e material 

fornecido pela polícia - personaliza a violência por meio da construção do perfil de Wellington: 

filho adotivo de uma parente de sua mãe biológica, que sofria de problemas mentais; bom 

estudante da ex-escola alvo de sua ira; tímido e solitário; vítima de “brincadeiras” agressivas por 

parte dos colegas; sem antecedentes criminais; desempregado; usuário compulsivo da Internet; 

provável psicopata ou esquizofrênico; misógino, entre os doze mortos dez eram meninas; 

fundamentalista religioso de mente perturbada e com tendências a ações terroristas. Perfil 

assustador potencializado pela exibição de foto do atirador de expressão sombria e imagens 

do ataque ao World Trade Center de Nova York, em 11 de setembro de 2011, e de Osama Bin 

Laden, líder da rede terrorista Al-Qaeda. 

79. Foto Wellington                                                                                       Fantástico
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Nos diários JN e JR, somado aos desafios da urgência do processamento da informação 

em notícia durante o “calor” dos acontecimentos, o padrão resultante do ritmo industrial do 

“fazer” notícia, determinado pelo tempo de produção e transmissão, conforme abordado no 

segundo capítulo, confirma a banalização e a simplificação de questões de aspectos diversos 

potencializadas pelo estatuto ilusório de verdade da imagem.

As interpretações dos programas Fantástico e Domingo Espetacular, apesar do intervalo 

de três dias entre o acontecimento e o momento de transmissão das edições especiais dominicais, 

ganham em volume de detalhes sobre a rotina do atirador, seguindo a mesma linha editorial 

adotada pelos diários: a personalização do crime e a violência descontextualizada do cenário 

sócio-cultural no qual Wellington permaneceu isolado e “invisível” até o dia 7 de abril de 

2011, quando “virou notícia” na imprensa nacional e internacional, integrando-se  à civilização 

contemporânea da imagem por meio do jornalismo espetacular.  

Em uma lógica mimética, tanto edições diárias quanto semanais limitam-se a investigar 

80. Ataque ao World 
Trade Center, Nova York         
Fantástico
 

81. Osama bin Laden                                   
Fantástico
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quem era e como vivia o responsável pelo crime qualificado de inevitável. 

No Fantástico, em resposta às perguntas levantadas pela apresentadora Patrícia 

Poeta (“Por que tanta covardia? Quem era o homem responsável por essa tristeza toda?”), a 

reportagem inicia com a exibição de vídeo gravado durante uma festa na qual Wellington esteve 

presente. Efeitos técnicos aplicados à imagem destacam Wellington em um ambiente escuro, 

com as pessoas ao redor desfocadas, remetendo ao suspense de um filme de terror. As imagens 

meramente ilustrativas apóiam os breves comentários e especulações introdutórias da repórter 

Sônia Bridi. Capturam o olhar, aguçam a curiosidade e somem da vista do telespectador. 

“Um vídeo de março de 2005 mostra Wellington Menezes de Oliveira no 
casamento de um parente, posando para a foto, desajeitado, pouco à vontade. 
Mas havia ali algum sinal da brutalidade assassina? De que seis anos depois 
o rapaz arrumadinho teria se transformado?”.  

           

       

O olhar atraído pelas cenas iniciais é dirigido ao interior da casa de Wellington. Imagens 

gravadas no dia dos assassinatos, creditadas à polícia, oferecem um “passeio” visual aos 

telespectadores. Como um “olho farejador” do que restou da vida íntima do atirador, a câmera 

registra os cômodos de diferentes ângulos. Enquanto as imagens aprisionam o olhar, psiquiatras 

opinam sobre o perfil psicológico de Wellington, diagnosticado como esquizofrênico. Dinâmica 

de cenas que secundariza a informação sobre a provável patologia de Wellington, que apenas 

justifica a exposição das imagens, como lembra a fala da repórter Sônia Bridi: “Nas imagens 

da casa onde o assassino em série viveu nos últimos oito meses, muitos indícios da doença que 

poderia ter sido controlada com remédios”. 

82. Vídeo Wellington                                                                                     Fantástico                                        
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Trata-se da realidade complexa de uma doença mental transformada em notícia-

mercadoria imagética composta por closes de desordem e sujeira, acrescidos de breves 

depoimentos de especialistas. Técnica de edição que manifesta a superioridade da imagem, a 

“explicação visual” própria da televisão, aparelho-prótese da cultura do olhar do “homo-vídeo” 

(TIBURI, 2011, p. 76) que, sob o estatuto de espelho do real, gera a certeza do visto, descartando 

a reflexão.  

83. Casa Wellington 1                        
Fantástico                                                                                                                

84. Casa Wellington 2                                                                                                     
Fantástico
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Sem acesso aos registros das câmeras da polícia, o programa Domingo Espetacular, 

que como o Fantástico explora o ato terrorista de 11 de setembro, busca ajuda na ficção para 

ilustrar a narrativa que pretende desvendar a mente de Wellington. A partir da interpretação de 

trechos da carta do atirador em curtos depoimentos de psiquiatras, nos quais a esquizofrenia é 

substituída pela psicose, o apresentador e repórter Paulo Henrique Amorim introduz cenas do 

filme Psicose, de Alfred Hitchcock.  

Em off, o jornalista resume o perfil do personagem Norman Bates, interpretado pelo 

ator Antony Perkins, associando a caricatura do psicótico criada por Hitchcock, para entreter e 

mexer com as emoções dos espectadores de cinema, aos motivos que teriam levado Wellington 

a executar doze  adolescentes na vida real: 

“A psicose está presente em inúmeros casos de crimes. E deu origem a um 
filme que tem exatamente esse título: Psicose. Clássico suspense dirigido por 
Alfred Hitchcock. Filme lançado em1960, conta a história de um homem que 
tinha obsessão pela figura da própria mãe. Durante os surtos, ele se vestia de 
mulher, com roupas da mãe, e matava as mulheres com quem se envolvia. 
A figura da mãe era forte e opressiva. O filho guardou o cadáver em casa e 
assumiu o papel da mãe para punir a si mesmo.” 

85. Psicose                                                                                  Domingo Espetacular
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Na visualização da imagem ficcional em paralelo à real, criminosos e violências se 

assemelham e se confundem. A analogia entre realidade e entretenimento dissolve a complexidade 

da informação, transformando a violência real em imagens de síntese que se mostra sem ser 

compreendida. Além da questão da doença mental, Wellington e Bates aproximam-se pela 

fixação na figura da mãe – segundo diários e semanais o atirador tinha na mãe adotiva a pessoa 

mais próxima – e pelo assassinato em série de mulheres: entre doze estudantes mortos na Escola 

Municipal Tasso da Silveira dez eram meninas. 
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3.3.1 desvio de Foco 

Em paralelo à composição da personalidade do atirador, a prioridade está em mostrar 

o “poder bélico” de Wellington e sua habilidade em utilizá-lo. Diários e semanais, além do 

armamento apreendido pela polícia, exibem armas, munições e recarregadores similares aos 

usados para matar os adolescentes, ilustrando de maneira “didática” entrevistas de especialistas 

em segurança e instrutores de tiro. Mesmo diretamente ligado ao acontecimento, o comércio 

ilegal de armas não recebe o merecimento de “ser notícia”. 

86. Armas 1                           
Jornal Nacional                                                                                                                

87. Armas 2                                                                                                          
Jornal da Record
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89. Armas 4                
Domingo Espetacular

88. Armas 3                                         
Fantástico
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O Fantástico limita-se a exibir dois homens que venderam um dos revólveres a 

Wellington, presos durante a semana, sem levantar a questão do combate ao tráfico de armas 

e ouvir qualquer representante do poder público. No final do programa, há uma breve citação 

de manifestações de organizações não-governamentais realizadas no Rio de Janeiro, segundo 

relato da repórter Flávia Jannuzzi, em defesa do “desarmamento no País”, enquanto a imagem 

vista na tela mostra a faixa com os dizeres: “A sociedade exige combate ao tráfico de armas 

e munição”. O que deixa claro o desvio de foco gerado pela manipulação da informação. 

Na referência da repórter está implícita a proibição da comercialização de armas e munição, 

que voltou à pauta de políticos e mídia logo após as mortes na escola de Realengo, quando 

levantou-se a possibilidade da realização de um novo referendo aos moldes de 2005, ano em 

que a população decidiu pela não-proibição. A reportagem limita-se em citar a questão do porte 

legal de armas, sem questioná-la, e descarta o crime da venda ilegal que permitiu a Wellington 

comprar dois revólveres, recarregadores e farta munição, como apresentado nas reportagens de 

diários e semanais. 

 

90. Manifestação                                                                                            Fantástico
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A personalização escamoteia a gênese social da violência. Ao reduzir fatos a ações de 

heróis e vilões, o que conduz “tanto ao endeusamento quanto à execração individualizada dos 

agentes sociais, mantendo seus verdadeiros suportes, as classes e agrupamentos estruturais 

maiores totalmente distantes dos fatos e de suas implicações” (MARCONDES FILHO, 1986, 

p. 46), colabora no fortalecimento do desvio excludente da política de segurança pública. A 

particularização calcada na administração das emoções, conforme abordado anteriormente 

neste estudo, tem como protagonista o sargento Marcio Alexandre Alves, do batalhão da Polícia 

Rodoviária do Rio de Janeiro que, encontrado por um aluno ferido nas imediações da escola, 

baleou Wellington, impedindo a continuação do ataque contra os adolescentes. 

O endeusamento do sargento Alves, assim identificado pela imprensa, desvia microfones 

e câmeras de responsabilidades do Estado. No JN, a entrevista coletiva concedida pelo 

governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no local do crime logo após os assassinatos, 

resume-se a trecho introdutório do ato heróico do policial: “Agradecer a um herói. Ao sargento 

Alves que foi sem dúvida nenhuma fundamental. Porque ele já estava preparado, segundo os 

policiais, para mais disparos”. 

Ao analisarmos essa escolha de enfoque pela edição, nos remetemos à interpretação 

do papel do editor de Marcondes Filho, para quem o editor “é o tradutor e ‘transformador’ da 

realidade” (1986, p. 50). Com o poder de decidir o que “é” notícia e o conteúdo do produto final, 

o editor do JN opta por ressaltar o heroísmo que ofusca a responsabilidade do entrevistado, no 

caso o governador, em relação à comercialização ilegal de armas.  

A despeito de todas as edições aqui analisadas criarem o personagem-herói sargento 

Alves, que simboliza o desafio heróico do combate ao crime no Rio de Janeiro, vale ressaltar 

trechos que demonstram a abordagem emotiva adotada pelo programa Domingo Espetacular. 

Ao iniciar a narrativa da ação dos policiais, Paulo Henrique Amorim traduz o tom 

exibicionista da reportagem. “Prepara” o personagem para assumir a representação do herói 

dos brasileiros, pedindo ao entrevistado que se mostre ao telespectador:

Paulo Henrique Amorim: “Posso pedir um favor?”.
Sargento Alves: “Pode sim...”
Paulo Henrique Amorim: “Levantar um pouquinho o seu boné, senão o 
espectador não vai ver o rosto do nosso herói”. 
Sargento Alves: “ Tá ok...”. 
Paulo Henrique Amorim: “Vamos lá!”. 
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No final da reportagem, na qual o sargento é instigado a contar pormenores da ação 

policial exibidos repetidamente pelos diários no dia do crime, o repórter volta a enfatizar o 

mito, mais uma vez com o apoio do poder persuasivo da imagem, cujo apelo emotivo reforça o 

reducionismo da violência em combate do bem contra o mal.  

Paulo Henrique Amorim: “Essa foto mostra como a população passou a ver o sargento 

Alves, depois daquela quinta-feira”. 

91. Herói 1                                                                                  Domingo Espetacular

92. Herói 2                                                                                  Domingo Espetacular
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No enaltecimento do caráter emotivo da notícia, o Domingo Espetacular confirma a 

lógica sensacionalista ao transformar indignação e questionamento em clichês da exploração 

do sofrimento humano. Ao acompanhar o enterro de vítimas, enquanto o cinegrafista registra 

cenas de desespero e tristeza, sonorizadas por gritos, lamentos e choros, o jornalista Jaime 

Ribeiro se depara com a indignação de uma testemunha do crime que poderia romper com a 

dramaticidade emotiva. Isabela, de 12 anos, não conta os detalhes do massacre. Em sua fala não 

há sangue, tiros e alunos em pânico ou mortos. A menina faz perguntas não pronunciadas por 

jornalistas ou responsáveis pela segurança e integridade física dos estudantes. Mas a iniciativa 

é prontamente cancelada pelo repórter que prefere saber quantas “amiguinhas” Isabela perdeu 

no dia 7 de abril, se a menina pretende voltar à escola e se tem medo. 

Isabela: “Como pode um monstro, um psicopata entrar dentro da escola? Como pode...”.

  

93. Isabela 1                                                                                
Domingo Espetacular
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Isabela: “Muitos alunos ... e parece que tem poucos funcionários...”. 

Jaime Ribeiro: “Você perdeu amiguinhas lá...”.

Isabela: “Muitas...”.

Isabela: “Como pode entrar? Ninguém tinha palestra! Ninguém tinha nada ali. Ia ser um 

dia normal”.

  

             

          

Jaime Ribeiro: “Você quer voltar pra lá?”.

Isabela: ”Não. Nunca mais”. 

Jaime Ribeiro: “Você ficou com medo...”.

Isabela: ...

  

              

94. Isabela 2                                                                               Domingo Espetacular

95. Isabela 3                                                                               Domingo Espetacular
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Jaime Ribeiro: “Deixa. Tá bom. Acabou a entrevista...”.

   

   

Jaime Ribeiro: “Doze amigos de Isabela não voltarão mais para a escola. Doze nomes 

riscados para sempre da lista de chamada”.

96. Isabela 4                                                                                
Domingo Espetacular
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3.3.2 Exibição da dor

A menina Isabela está entre as mulheres que protagonizam a exploração da “dor do 

outro” (SONTAG, 2003) nos noticiários analisados. Na busca por cenas fortes e dramáticas, 

repórteres e cinegrafistas invadem os momentos de desespero e pânico de mães, tias, irmãs e 

amigas das vítimas. A pauta do dia do crime é produzir imagens instantâneas que representem 

o horror gerado pela violência definida pelos apresentadores como imprevisível e inevitável. 

Diante da fatalidade, sem nada a discutir ou questionar, a imagem transforma-se em notícia-

mercadoria do olhar televisivo ávido por cenas impactantes e vazio de reflexão. 

No JN, em meio ao tumulto, microfones e câmeras flagram mulheres em pânico, 

fornecendo matéria-prima para a produção de um mosaico de sonoras e imagens legendadas  

pelas falas da repórter Mônica Teixeira:

Mônica Teixeira: “Do lado de fora dos portões, desespero...”.

                                                                   

 

                                     

 

              

97. Mulher em frente à escola                                                              Jornal Nacional
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Sonora mulher 1: “Foi um ligando pro outro, mãe ligando pra mãe, vizinho chamando 

vizinho...”.

 

Sonora mulher 2: “A gente não sabe o que aconteceu. Não sabemos de nada”. 

 

Sonora mulher 3: “Ninguém sabe me dizer onde ele está. Ninguém sabe me dizer o que 

aconteceu com ele”.

 

98. Mulher 1                                                  
Jornal Nacional

99. Mulher 2                                                  
Jornal Nacional

100. Mulher 3                                                  
Jornal Nacional
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Sonora mulher 4: “Aí... Meu filho, moço... Meu filho, meu filho. Minha nossa senhora....”. 

    

 

101. Mulher 4                                                  
Jornal Nacional
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A edição do JR, somadas às imagens apresentadas nas páginas 87-95, amplia  a exibição 

de dor extrema com cenas captadas no momento em que mãe e avó são rodeadas por microfones, 

enquanto choram e lamentam a morte de duas meninas executadas por Wellington. 

Sonora mulher 1: “Minha filha já chegou no hospital morta. Ninguém falou nada. Fiquei 

sabendo agora. Única filha, 13 anos”.

 

                                  

Sonora mulher 2: “Minha neta saiu de casa pra estudar e acabou com um tiro na cabeça. 

Inocente.. Ai Jesus! Por que senhor? Por que pai? Por quê?” . 

102. Mulher 5                                                  
Jornal da Record

103. 104. Mulher 6                                                                              Jornal da Record                              
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Sonora mulher 2: “Eu quero minha neta de volta”.

 

  

  

       Após três dias do crime, Fantástico e Domingo Espetacular dão sequência à linha 

editorial dos diários, reeditando imagens já conhecidas pelos telespectadores ou “renovando” 

o mesmo tema. Na tentativa de revelar “novos detalhes sobre a ação do assassino”, conforme 

anunciado pelo apresentador e repórter do Fantástico, Zeca Camargo, o programa vai em busca 

de uma sobrevivente e a leva a uma escola que nada lembra o cenário caótico e dramático da 

atacada pelo atirador, onde é entrevistada por alunos e professora. Em mais de três minutos, o 

telespectador assiste Larissa, de 13 anos, reviver todo o medo e a tristeza do dia em que escapou 

dos tiros disparados por Wellington que mataram colegas de sala diante de seus olhos. 

Os depoimentos da entrevistada evidenciam o clichê de exploração da dor, atendendo 

à curiosidade mórbida dos entrevistadores e do jornalista que querem saber: “Qual era sua 

vontade? Era sair correndo?” (repórter); “Qual foi a primeira coisa que veio na sua mente, na hora 

em que ele começou a atirar?” (estudante); “Você lembra do rosto dele? Ele estava de máscara?” 

(professora). Em meio a choro, angústia e tristeza, Larissa responde aos questionamentos sem 

nada a acrescentar às reportagens apresentadas pelo próprio programa e demais noticiários. 

105. Mulher 6                                                                                      Jornal da Record                              
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Mais uma vez, as imagens de sofrimento compõem a notícia.     

 

 Os trechos de reportagens analisados neste capítulo denunciam a linha editorial 

hegemônica adotada pelos diários (JN e JR) e semanais (Fantástico e Domingo Espetacular), 

a despeito das três horas de matérias que compõem a íntegra16 do material, objeto de análise 

inicial. O uso exaustivo e repetitivo das imagens de violência, na qual a participação de 

jornalistas e entrevistados resume-se a legendá-las, justificá-las ou a potencializar o pânico e 

a dor que exibem, está presente ao longo da decupagem integral. Aqui, buscamos investigar 

trechos que consideramos significativos para demonstrar de forma empírica conceitos teóricos 

abordados nos capítulos anteriores, por meio da observação de reportagens nas quais a imagem 

da violência e do sofrimento humano “é” o acontecimento, “é” a notícia.   

  

106. 107. Larissa                                                                                                                                          Fantástico                             
 

16 A íntegra das reportagens está registrada em CD anexo a esta dissertação, devido ao volume do material. 



4. considerações finais
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4. considEraÇÕEs Finais

o jornalismo mercantil, cuja história caminha lado a lado com o desenvolvimento do 

sistema econômico capitalista, tem na imagem técnica, inaugurada pela fotografia, matéria-

prima valiosa e no olhar de quem vê o alvo de venda e consumo. Tendo a televisão - expoente 

da indústria cultural - como aparelho suporte, a produção em grande escala de notícias pelo 

telejornalismo beneficia-se da atual revolução tecnológica capaz de levar câmeras profissionais 

ou amadoras a qualquer parte, para registrar e fornecer às redações cenas de violência pública ou 

privada. Eis o que denominamos de tríade olhar-imagem-técnica, elementos interdependentes 

que fundamentam a investigação da notícia-violência construída a partir do processamento de 

informações sobre o “massacre de Realengo”. 

A reflexão sobre a trajetória da imagem em diferentes épocas nos ajudou na observação 

da construção dos noticiários diários e semanais em relação à exploração da violência na 

sociedade contemporânea da videosfera (DEBRAY, 1993) que, mergulhada no visível, tem na 

imagem a exclusividade da verdade e da realidade. Idolatria que resulta na visão que cega, 

porque tudo mostra, sob os imperativos do “veja”, do “assista”. 

Dentro desta lógica, os telejornais “mostram” a violência por meio de sequências de 

imagens para serem vistas, independente da compreensão. Reduzem a violência à “realidade” 

do que é visto na tela, anulando a complexidade da discussão de possíveis geradores da morte e 

da dor daqueles que protagonizam as cenas exibidas. 

A “explicação imagética” vem ao encontro do olhar contemporâneo, próprio da 

hegemonia do visual, alimentado pelo impacto de sensações efêmeras. Época em que a imagem, 

transformada em acontecimento, impressiona o olhar consumista de espanto e diversão. as imagens 

transformadas em notícia transportam os telespectadores ao local do crime, de onde é possível 

assistir a preparativos, execução e consequências de uma violência que se exibe sem se explicar. 

Condicionados ao modo de produção de qualquer notícia-mercadoria, os programas 

analisados têm no sensacionalismo do crime e da dor humana sua fórmula mercantilista, 

potencializando o caráter dramático do acontecimento.  
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É certo que o sensacionalismo utilizado como fórmula de atuar nos sentidos humanos 

e propagar ideologias está imbricado à trajetória do jornalismo. Mas também é certo que o 

recurso mercadológico balizado no impacto espetacular da imagem é potencializado, ao longo 

do tempo, pela evolução técnica das telecomunicações, própria ou não à televisão. 

Hoje, a televisão, aparelho produtor de cultura (FLUSSER, 1985) que se coloca no lugar 

do olho humano (TIBURI, 2011), ampliou seu poder panóptico de “cobrir o mundo”. Não mais 

limitada às imagens registradas por suas câmeras, conta com a colaboração de registros captados 

por câmeras acopladas a celulares e as de vigília eletrônica de segurança. O que inflaciona 

a mercadoria sensacionalista exibida, conforme constatado na observação dos noticiários, 

ampliando o efeito de atração sensorial no consumidor.

No jornalismo claramente sensacionalista, os apresentadores atuam como porta-

vozes da violência, apoiados por imagens sangrentas ou não. Nos considerados “sérios”, 

não-sensacionalistas, como os analisados, as imagens falam por si, tendo a dramaticidade 

dos depoimentos breves de entrevistados e as interferências das falas dos jornalistas como 

complemento.

Ao optar pelo conteúdo sensacional como princípio de seleção do que “é” notícia e da 

construção do que é selecionado, prioriza-se os índices de audiência, para os quais a informação 

é matéria-prima da notícia-mercadoria, que garantem ou não o sustentáculo financeiro dos 

telejornais, os anúncios publicitários. 

A busca pelas “imagens exclusivas” e por entrevistados que prometem “novos detalhes” 

atesta a necessidade de “ser diferente”, de minimizar o caráter perecível da mercadoria notícia, 

para atrair a cada edição o maior número de olhares distraídos que “passeiam” pelas telas. Trata-se 

da aparência do “novo” a serviço da lucratividade. Modo de produção que privilegia o valor de 

troca da violência em prejuízo ao valor de uso da informação sobre a violência, fazendo do jornalista 

um produtor de cenas fortes capazes de atrair o olhar do consumidor por meio do choque e da emoção.

Diante das reflexões propostas por este trabalho, acreditamos que a personalização, 

descontextualização e desvio de foco presentes na produção jornalística, apontados por críticos 

e teóricos da comunicação, são potencializados no telejornalismo, porque refém da linguagem 

imagética e sua consequente exploração. 
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A ausência de contextualização, apoiada em cenas clichês emocionais, generaliza-se 

nos diários e semanais. A diversificação aparente de conteúdo (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985) traduz a realidade de forma estereotipada, limitando-se à hierarquização de intensidade 

do sensacionalismo. O que nos conduz ao efeito conjunto alienante e passivo produzido pela 

indústria cultural, deixando os telespectadores, aqueles que têm na televisão sua principal ou 

mesmo única fonte de informação, sem escapatória. 

O pensar a notícia-violência a partir da teorização de indústria cultural de Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, da videosfera de Régis Debray e das imagens técnicas produzidas 

por aparelhos de Vilém flusser, que visam a programar o comportamento de quem vê, 

engendrando a alienação do olhar de Marcia Tiburi, certamente leva a vários questionamentos 

não abordados nesta pesquisa. 

Estudo que nos coloca interrogações a respeito dos efeitos da generalização do 

sensacionalismo. Se a notícia-violência sintetizada em imagens atua nas emoções dos 

telespectadores, qual o olhar coletivo da violência produzido pelo telejornalismo? Qual a 

percepção dos telespectadores? Devido ao alto consumo de imagens técnicas, podemos falar em 

anestesia dos sentidos em relação à violência real? Respondê-las poderá fazer parte do desafio 

de novas pesquisas. 
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A íntegra da decupagem de três horas de matérias produzidas pelos telejornais diários 

e programas semanais – Jornal Nacional, Jornal da Record, Fantástico e Domingo 

Espetacular – está gravada em CD, que acompanha este trabalho.  

6. anEXos




