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“Esse novo espaço é configurado primor-
dialmente pelo mercado, cujo poder, coad-
juvado pela mídia, apequena o poder do Esta-
do nacional. Trata-se de um espaço que se 
amplia tanto horizontalmente quanto por 
duplicação, na medida em que cria reali-
dades paralelas ou virtuais por meio de dis-
positivos de alta tecnologia. O “comum” é 
ampliado por computação, telecomunica-
ções e mídia, aumentando a exterioridade 
técnica do homem e reduzindo a dimensão 
do simbólico e da linguagem”

Muniz Sodré
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Introdução

Questões relacionadas ao sensacionalismo que estampa 
as capas e manchetes de muitos jornais são recorrentes a 
várias modalidades críticas da prática jornalística no correr 
de sua própria história. Aliás, é essa mesma história que irá 
mostrar que recursos sensacionalistas, desde muito tempo, 
foram utilizados, em maior ou menor grau, como uma es-
tratégia essencialmente comercial pela maioria dos jornais 
que, dentro da lógica capitalista de mercado, precisavam 
superar a concorrência. 

As respostas a tais questões, via de regra, sempre foram 
as mesmas e se calcam em duas afirmativas fundamentais: 
a primeira de que o fato, tendo acontecido, precisa ser trans-
mitido, esse é o papel do jornalismo garantido pela liberdade 
de imprensa; a outra é de que o público detêm certo poder 
decisório acerca das informações que deseja encontrar nas 
páginas dos jornais de sua preferência, ou seja, o conteúdo 
de um jornal atenderia essencialmente a uma expectativa 
que emana das massas.

Neste trabalho pretende-se analisar o tratamento dado 
por O Dia à violência urbana, tema grave que aflige os ha-
bitantes da cidade do Rio de Janeiro, e que vem sendo trans-
formado em espetáculo em suas capas, investigando se esta 
prática estimula o surgimento de uma cultura de medo e 
insegurança, em contradição com os anseios manifestos da 



sociedade por uma cultura de paz. 
A sociedade carioca vive tempos de incertezas e preo-

cupações. O crescimento da violência urbana talvez seja 
hoje o mais frustrante desafio para os desejam promover o 
desenvolvimento igualitário da cidade. Por mais que seg-
mentos da sociedade unam esforços para contê-la, pouco 
podem fazer, já que esta função diz respeito oficialmente 
aos órgãos de segurança pública e as esferas governamen-
tais. A ação da sociedade civil organizada se restringe prati-
camente a campanhas e manifestações públicas, na tenta-
tiva extrema de combater as conseqüências perversas que 
a exposição contínua a este quadro de brutalidade possa ter 
sobre os indivíduos e sobre as relações sociais. A propaga-
ção da desconfiança e do medo pode vir a representar uma 
estagnação, e até mesmo um retrocesso, de todo o empenho 
realizado em prol da inclusão social.

A mídia, por seu alcance massivo, poderia vir a ser um 
importante aliado nesta cruzada ideológica. Entretanto, por 
seu caráter empresarial e sua necessidade de alçar o lucro, 
trabalha em um viés totalmente contrário, dando ares de es-
petáculo a uma grave ferida no tecido social, pautando-a com 
destaque para promover o crescimento das vendas. Não se 
trata de defender a omissão destes fatos, que efetivamente 
se constituem em notícias de interesse público, visto que 
afetam toda a sociedade, mas de questionar o modo como 
estas são veiculadas, exaltando personagens marginais, atri-



buindo poder e força crescente à criminalidade, apresentan-
do ao cidadão sua fragilidade e abandono.

Os recursos gráficos de diagramação de um jornal, vol-
untariamente ou não, podem estimular interpretações subje-
tivas que suscitem o estabelecimento de novas significações 
e simbologias. Poderia-se então afirmar que o crescente 
destaque dado às matérias e imagens que tratam da violên-
cia urbana na cidade do Rio de Janeiro extrapole o papel 
informativo da notícia e passem a fomentar uma reordena-
ção das relações sociais, que se baseia essencialmente na 
insegurança e no medo, atuando na contramão de valores 
e princípios fundamentais para estruturação de uma cultura 
de garantia de direitos e solidariedade? 

A dramatização do factual, das tragédias cotidianas, des-
pidas de uma análise mais aprofundada do contexto em que 
se originam pode, potencialmente, desordenar a sociedade 
amedrontada, impulsionando-a para segregação de grupos 
sociais que já padecem das mais variadas formas de ex-
clusão social.

Investigando as imagens e mensagens textuais das man-
chetes de O Dia, pretende-se avaliar o valor gráfico e edito-
rial atribuído às matérias relacionadas à violência urbana, 
averiguando conceitualmente se os formatos desenvolvi-
dos para este tipo de conteúdo poderiam estimular um 
imaginário comportamental capaz de reordenar as relações 
sociais. 



O primeiro capítulo deste trabalho irá se dedicar a apre-
sentar uma contextualização dos aspectos que envolvem a 
questão aqui estudada. Começando pelo entendimento do 
que seja a globalização e seus efeitos sobre as economias 
e sociedades, transformando, em velocidade sem igual, a 
realidade mundial. Em seguida, o leitor irá perceber como 
esses processos econômicos mundiais afetam a realidade do 
Brasil na contemporaneidade, levando em conta suas pe-
culiaridades históricas e culturais, bem como as profundas 
desigualdades sociais deste país de dimensões continentais. 
A partir daí, será apresentada a problemática da violência 
no Rio de Janeiro, em uma abordagem histórico-sociológi-
ca, que busca se distanciar de conceitos simplistas ou pater-
nalistas sobre o assunto.

O tópico seguinte irá apresentar como a notícia se con-
stitui em mercadoria do século XIX até os dias de hoje, 
repassando a história da transformação da imprensa em 
grande indústria da informação, comprometida com a lógi-
ca capitalista, e a serviço de seus interesses, traçando ainda 
os principais momentos de sua trajetória no Brasil. Logo 
após, será apresentada uma breve história do jornal O Dia, 
com ênfase no seu processo de reformulação do jornal, suas 
justificativas e sua novas diretrizes.

O capítulo seguinte irá discorrer sobre os principais 
conceitos abordados neste estudo, apresentando a funda-
mentação teórica que o embasou. As considerações sobre 



a  Indústria Cultural são cruciais para a compreensão de 
como o capitalismo e as novas tecnologias da informação 
se aliaram para constituir uma cultura de massas, passível 
de ser controlada, promovendo significativas mudanças no 
modo como os indivíduos percebem a realidade. Busca-se 
também elucidar o conceito de espetáculo, teoria crítica 
sobre a maneira como o capitalismo passou a gerenciar as 
vidas humanas, promovendo um esvaziamento das mesmas 
através de uma torrente de imagens e fatos espetaculares, de 
tal intensidade que seja capaz de gerar passividade reflexiva 
em função do excesso. 

Ainda neste segundo capítulo, procura-se descortinar 
como a mídia é capaz de estimular afetividades, a partir da 
construção de simbologias e significados em sua lingua-
gem, possibilitando a persuasão das mesmas acerca de sua 
legitimidade e da veracidade dos fatos que veicula como 
notícia, transformando-se em mediador direto das relações 
entre o sujeito massificado e a realidade. Complementando, 
são apresentadas as diretrizes para uma análise da imagem, 
abordando as diferenças entre seu modo de produção e os 
efeitos cada um no que tange às relações da imagem com 
mundo e com o receptor, e as técnicas para a investigação 
das mensagens contidas na imagem.

O terceiro capítulo é dedicado à análise do corpus desta 
pesquisa.  Com vistas a permitir uma investigação mais 
aprofundada, foram selecionadas as capas de oito edições 



do jornal, que se destacam sobre as demais que compõem 
o corpus. Em um primeiro momento são apresentadas as 
estratégias de espetacularização identificadas, explicitando 
exageros, paradoxos, controvérsias e inconsistências. Em 
seguida, é apresentado um exame crítico das imagens que 
integram cada caso, para verificar seu alinhamento com o 
discurso a elas relacionado, bem como as mensagens con-
tidas nas imagens. Logo após,  segue-se uma apreciação 
crítica dos casos para desvelar de que maneiras acontecem 
em cada um deles a construção da atmosfera afetiva. Final-
mente, são elaboradas algumas considerações sobre o es-
tudo desenvolvido, a título de conclusões parciais.



Capítulo I: A mídia e a sociedade

A possibilidade de que a construção da realidade passe 
pelas informações que os meios de comunicação de massa 
veiculam é uma das discussões teóricas mais acaloradas da 
atualidade, repleta de correntes, ora divergentes ora com-
plementares. Antes de apresentar qualquer análise sobre 
este tema, cabe entender um pouco melhor as complexas 
relações entre mídia, poder e sociedade, e o modo como es-
tas forças irão interagir dentro do contexto específico desta 
pesquisa.

Acusar a empresa jornalística, ou pior, os profissionais 
que nela trabalham, de puro maniqueísmo no exercício do 
seu ofício, é reduzir o problema ao patamar simplista da 
disputa entre forças do bem e do mal. Justificar suas ações 
como uma expressão imparcial do desejo que emana das 
massas é uma prerrogativa igualmente ingênua.

Buscando deixar para trás estas idéias, quase românticas, 
e vislumbrar com clareza a conjuntura que abriga o objeto 
desta pesquisa, este capítulo irá se dedicar a apresentar os 
principais aspectos históricos, sócio-culturais e econômicos 
relacionados ao assunto aqui tratado, que é a forma como os 
jornais diários tratam os assuntos referentes à violência ur-
bana, transformando-a em espetáculo, e os efeitos possíveis 
dessas mensagens no comportamento social.



1.1 – Globalização, a era das incertezas.

A Globalização se apresentou para o mundo como uma 
possibilidade de levar a igualdade aos locais mais remotos 
do planeta. Alternativa de estruturação mundial amplamente 
difundida após o fim de anos de tensões internacionais 
representados pela Guerra Fria, marcado historicamente 
pela queda do Muro de Berlim, o processo de globalização 
aparentava ser um meio de unificar o mundo, até então di-
vidido pelo embate ideológico entre as correntes socialistas 
e capitalistas.

Entre os fenômenos que impulsionaram este processo es-
tão questões políticas, de mercado, e muito particularmente, 
os avanços tecnológicos e comunicacionais, que prometiam 
o estreitamento dos laços sociais, eliminando as distâncias 
reais. A perplexidade frente a toda esta evolução tecnológica 
foi semelhante à que se deu com o surgimento da máquina 
a vapor, aparato que alavancou toda a Revolução Industrial 
e mudou as estruturas sociais de seu tempo. Em ambos mo-
mentos históricos, aliado ao potencial de se gerar soluções e 
riquezas, o período de transição do status quo vigente dá-se 
de forma carregada de receios e incertezas pelo porvir. A 
principal característica do momento presente, e talvez o seu 
maior diferencial, encontra-se na velocidade com que tais 
transformações estão acontecendo e na forma como atin-
gem a todos em âmbito mundial.



Fora as euforias que envolvem todas as novidades, a glo-
balização se revelou como uma manobra econômica muito 
mais excludente do que integradora. Seu principal funda-
mento está na aceleração do modo de produção capitalista, 
em um ritmo jamais visto, e totalmente sem fronteiras. E 
o mercado sem fronteiras parece servir mais para atender 
interesses mercantis das grandes potências, das empresas 
transcontinentais e do flutuante mercado financeiro do que 
como solução para a construção de uma nova sociedade, 
universal e solidária, propaganda ideológica com que apre-
sentou ao mundo. Modificam-se as estruturas do meio de 
produção, mudam as relações sociais. Essa é a base deste 
novo sistema. Mas quais seriam as regras? O que esperar? 

Entre os críticos da globalização afirma-se que o desem-
prego gerado por ela irá agravar ainda mais as desigual-
dades sociais, em um quadro em que poucos irão concentrar 
riquezas, frente a bilhões de miseráveis. Já para os que lhe 
são favoráveis, todas essas transformações seriam capazes 
de dobrar o consumo mundial, melhorando o nível de vida 
para todos.

Segundo Deleuze , há que se perceber que a transição 
da sociedade disciplinar, característica da maior parte do 
século XX, para a sociedade de controle em que vivemos 

DELEUZE, Gilles. “Post- Scriptum sobre as sociedades de 
controle”. Conversações:1972-1990. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992, 
(p.219-226). Publicado originalmente em L’Autre Journal, nº01, maio 
de 1990.
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traz uma profunda inversão de valores sociais. A sociedade 
disciplinar é a sociedade das instituições, nas quais os in-
divíduos, no correr de sua vida, “progridem” no acesso a 
estas instituições: passam da família à escola, da escola ao 
Exército, a assim por diante. A disciplina pretende ordenar 
os indivíduos no tempo e no espaço, permitindo que estes 
possam se constituir em força de trabalho, coletivamente 
capaz de produzir mais do que o somatório dos esforços 
individuais. É uma sociedade de produção, muito bem carac-
terizada pelas fábricas, e seu estilo próprio de produção e 
ordenação.

A sociedade de controle é a sociedade das empresas, a 
sociedade do capital, do capitalismo tardio. Sem instituições 
que a ordene, ou oriente seus indivíduos, até porque emerge 
da falência das instituições, ela não tem fronteiras fixas, se 
modula e se adapta as próprias necessidades, impulsionan-
do os indivíduos a fazer o mesmo. Sob uma falsa aparência 
de “libertação das disciplinas”, ela exerce uma intensa força 
pelo enquadramento, seja de que tipo for, já que os indivíduos 
precisam se constituir em massas consumidoras, capazes de 
garantir a prosperidade das empresas. Se as sociedades dis-
ciplinares se focavam na produção, para as sociedades de 
controle a palavra chave passa a ser o consumo.

No campo financeiro, aumenta a cada dia a concentração 
de capital privado e o volume de negociações feitas através 
dele. Aliado ao dinheiro volátil que circula pelos mercados 



financeiros, estruturam-se as bases de uma economia dita 
global, que assume o papel de gerenciadora das operações 
empresariais internacionais. 

As economias nacionais perdem importância relativa, 
uma vez que o Estado soberano já não tem condições de 
intervir economicamente neste processo. A solidez do Es-
tado Moderno baseava-se em buscar uma eqüidade de for-
ças entre seus três pilares: militar, econômico e cultural 
(BAUMAN, 1999, p.69). Embora este equilíbrio harmônico 
não tenha nunca sido realmente alcançado, a coexistência 
destas três forças mantinha a soberania do Estado-Nação, e 
fortalecia os indivíduos para buscar seu papel em seu grupo 
social. As tensões internacionais entre blocos ideológicos 
acabaram por desestruturar estes três pilares. Acontece que 
a economia encontra sempre uma nova forma de adaptação. 
Enquanto o poder militar e cultural das Nações se dissolvia, 
a economia se transformava nesta manifestação de capi-
talismo tardio que acabamos por denominar globalização.

Para oferecer sustentação às necessidades de crescimento 
“O que quer que restou da política, 

espera-se, deve ser tratado pelo Es-
tado, como nos bons velhos tempos – 
mas o Estado não deve tocar em coisa 
alguma relacionada à vida econômica: 
qualquer tentativa neste sentido en-
frentaria imediata e impiedosa punição 
dos mercados mundiais. A impotência 
econômica do Estado seria então mais 



uma vez flagrantemente exposta para 
horror da equipe governante.” 2

2 BAUMAN, Zygmunt. “Depois da Nação-Estado, o quê?”, In “Glo-
balização: as conseqüências humanas”. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 
1999, p. 74.

NASCIMENTO NETO, Antenor. Reportagem “A Roda Global” 
publicada pela revista Veja, Editora Abril, de 03 de abril de 1996.

do capital são imprescindíveis políticas econômicas que es-
tejam de acordo com as mesmas. Caberá ao Estado atender 
estas exigências, antes de qualquer outra, para garantir sua 
própria permanência. A proposta neoliberal emerge como 
solução capaz de criar as condições necessárias para a acu-
mulação e expansão do capital (MAGALHÃES, 1997).  É 
preciso que o Estado se adapte, que se torne diminuto nos 
setores que não atendam as necessidades do capital, que 
abandone suas prerrogativas com o social, fazendo com que 
os menos favorecidos arquem com a própria existência e 
ainda custeiem os lucros das empresas.  

Uma onda de privatizações se espalha pelo mundo, ma-
terializando as inseguranças e as incertezas que afligem 
trabalhadores em todos os cantos do planeta. A presença 
norteadora do Estado se dissolve. Acirram-se as disputas 
e os conflitos de todas as ordens. Gilberto Dupas comen-
ta no artigo “A Roda Global”, publicado pela Veja  , que 
se no passado quem se encarregava das grandes decisões 
econômicas era o governo, agora são as empresas. Se houve 
época em que o dinheiro era o meio, agora era o fim em si.

Analisando o comentário de Milton Santos, podemos 

3
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“Nas condições atuais de eco-
nomia internacional, o financeiro 
ganha uma espécie de autonomia. 
Por isso, a relação entre a finança 
e a produção, entre o que se chama 
economia real e o mundo da finança, 
dá lugar àquilo que Marx chamava 
de loucura especulativa, fundada no 
papel do dinheiro em estado puro. 
Este se torna o centro do mundo. 
É o dinheiro como, simplesmente, 
dinheiro, recriando seu fetichismo 
pela ideologia.” 4

4SANTOS, Milton. “A tirania da informação e do dinheiro e o atual 
sistema ideológico”, In “Por uma outra globalização. Do pensamento 
único à consciência universal”. Rio de Janeiro: Editora Record, 2000. 
p.44.

concluir que a dita pós-modernidade trouxe uma inversão 
brusca e total de valores simbólicos para a sociedade. A 
moeda, como referência financeira, e mesmo o mercado do 
capital, surgiram para servir ao homem e as suas necessi-
dades sociais. Sua importância, embora grande em muitos 
momentos da história humana, jamais havia sobrepujado o 
homem ou a sociedade. Dinheiro era fruto e recompensa de 
um esforço produtivo de qualquer natureza, e essa lógica 
era válida até mesmo para grandes capitalistas do início do 
século XX.

Atualmente, o capital parece ter adquirido vida própria, 



uma vida que parece preencher e ocupar todos os espaços 
públicos e privados. Sendo o financeiro tão-somente um 
conceito, ele não possui qualquer moral ou ética, “preo-
cupando-se” tão-somente com suas necessidades de se ex-
pandir. E é nessa falta de moral que reside a violência do 
dinheiro, e também da informação, que se transforma em 
produto a serviço da expansão territorial, de uma maneira 
que excede as fronteiras da territorialidade e do espaço físi-
co, e avança para as fronteiras da mente humana. 

O Terceiro Mundo se transforma em celeiro de mão de 
obra, destinada a prover as necessidades de consumo de 
sociedades emergentes. A riqueza global de poucos exige 
o sacrifício de muitos. Ela acontece lado a lado, e propor-
cionalmente, com a miséria local. Se, em dado momento 
histórico, os países pobres abrigavam uma população de 
excluídos a quem os mais desenvolvidos deveriam ajudar a 
conquistar os benefícios de construir uma economia nacio-
nal, capaz de permitir que Estado e sociedade alcançassem 
ideais de ordenação e progresso, hoje, os excluídos são des-
territorializados , individualizados , órfãos de suas Nações, 
de suas referências sociais fundamentais para o convívio 
com o outro. Pessoas se transformam em dados para garan-
tir a evolução do mercado e de seus produtos.

5



Logo que a globalização se apresentou como processo 
evolutivo sem volta, seus críticos mais ferrenhos aponta-
vam como principal aspecto negativo a possibilidade de 
uma crise social de proporções nunca vistas, gerada pelo 
crescente desemprego, conseqüência das transformações 
no modo de produção capitalista (SANTOS, 2000). Para 
aumentar sua competitividade no mercado, as empresas to-
mam como meta o corte de gastos, e isso inclui os custos 
com empregados. As novas tecnologias evocam uma certa 

A perda do território refere-se ao esfacelamento das referên-
cias sócio-culturais a ele atribuídas. Os menos favorecidos per-
manecem presos ao espaço físico que lhes é permitido ocupar, 
sem autonomia ou acesso ao movimento. Só que a região que 
hoje habitam não tem mais o valor agregado de um território ao 
qual pertençam, produtor de referências e orientador da vida.

IANNI, Octavio. “O Estado-Nação na época da globalização” 
Revista Econômica, ano 1, nº1, junho de 1999, pág 111. Disponível 
em: <http://www.uff.br/cpgeconomia/v1n1/octavio.pdf>. Acesso em 
25/08/2007.
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“Ocorre que o metabolismo Estado 
e sociedade civil, que se havia criado 
e desenvolvido com a criação e o de-
senvolvimento de projetos nacionais, 
esse metabolismo se rompe, mutila-
se ou simplesmente esfacela-se, com 
a adoção de projetos de capitalismo 
transnacionalizados, fortemente deter-
minados pelos processos e as estruturas 
predominantes no capitalismo global. 
Daí a dissociação Estado e sociedade 
civil, uma anomalia com sérias impli-
cações práticas e teóricas.” 



necessidade de investimento na automação, reduzindo com 
isso os postos de trabalho (MAGALHÃES, 1997).

O desemprego estrutural traz em si um paradoxo para 
o sistema financeiro globalizado: ao cortar empregos para 
diminuir custos, as empresas eliminam também a renda das 
pessoas, que não terão como consumir seus produtos.

Todas essas transformações, e na intensidade com que se 
apresentam, geram um clima de ansiedade e receio entre as 
pessoas. O medo das crises econômicas, que podem afetar 
diretamente a vida dos indivíduos, ceifando seus empregos, 
passa a figurar na lista dos grandes temores dos novos tem-
pos.  Se, para países que compõem as grandes potências 
econômicas, esta nova realidade gera grande desconforto 
social, ainda sem solução, o que dizer de países de econo-
mia periférica, como o Brasil, destinados a ser o celeiro de 
mão-de-obra do mundo globalizado? 

“Nos estudos dos economistas, deu-
se o nome de “desemprego estrutural” 
a essa tendência. O desemprego estru-
tural é um processo cruel porque sig-
nifica que as fábricas robotizadas não 
precisam mais de tantos operários (...). 
Ele é diferente do desemprego que se 
conhecia até agora, motivado por re-
cessões, que cedo ou tarde passavam.” 7

NASCIMENTO NETO, Antenor. Reportagem “A Roda Global” 
publicada pela revista Veja, Editora Abril, de 03 de abril de 1996. 
p.85.

7



1.2 - A realidade social no Brasil contemporâneo

O Brasil é um país merecedor de profunda atenção no 
que tange a análise que todas estas transformações econômi-
cas geraram nas estruturas sociais. Um Estado-Nação com 
território de proporções continentais e um povo composto 
de grande diversidade étnica e cultural, este país sempre 
foi a terra da pluralidade. E das diferenças. Especialmente 
aquelas que se revelam desigualdades. Nenhum governo- 
conservador, disciplinar ou autoritário- mostrou-se real-
mente capaz de cumprir seu papel unificador e de garantia 
de direitos a todo o seu povo.

O país entra na “pós-modernidade” desgastado por um 
longo período de autoritarismo e administração desigual, 
fruto de mais de vinte anos de governo militar ditatorial. 
Toda uma geração havia sido violentamente privada de par-
ticipação na vida política do país, e por conseqüência, da 
percepção de seu papel cidadão na construção de sua reali-
dade. 

No Brasil, todos estes fatos precisam ser apreciados com 
o entendimento de que não acontecem isoladamente, tam-
pouco são exclusivamente resultados de lutas político-ide-
ológicas (IANNI, 1975). São essencialmente o resultado da 
dependência estrutural político-econômica com os interesses 
do grande capital estrangeiro, que permeia a história do 
país, e que se consolida na América Latina após a Segunda 



Grande Guerra. Uma relação de dependência articulada e 
desejada pelas elites locais, que nela encontraram o meio 
de estruturar-se como classe dominante, e de exercer esse 
domínio em todas as suas formas.

A população brasileira constrói um imaginário de temor 
e repulsa pelo governo, estrutura que passa a ser reconhe-
cida como fonte de corrupção, arbitrariedades, falcatruas e 
outras qualificações abomináveis. Ao afastar o povo, o Es-
tado-Nação gera sua própria fragilidade e abre espaço para 
sua decadência.  

É neste contexto que a pós-modernidade se faz presente, 
trazendo consigo as bandeiras da globalização e do neo-
liberalismo como promessas de um futuro melhor e mais 
próspero para todos. O país deve crescer, modernizar-se e 
avançar na direção de políticas que permitam a inserção no 
mercado global. É com este discurso que os governantes 
preparam o terreno para o avanço do projeto neoliberal 
como solução para dar fim as desigualdades sociais e re-
tomar o crescimento do país. Seus defensores buscavam 
legitimar sua eficácia exaltando suas origens européias. Só 
que a Europa, cuja realidade histórica, econômica e cultural 
é bem distinta do Brasil, já havia entendido que este sistema 
não seria capaz de promover a igualdade e unificação, pre-
tendidas com a consolidação da União Européia.

“O mundo hoje reage a expansão do fenô-
meno neoliberal. Entretanto as opções não 



são claras. (...) para apresentar respostas a um 
Estado Social em crise, por ser construído em 
uma economia capitalista, hoje globalizada, 
excludente e concentrada. Há uma solução 
econômica regional ou local num mundo eco-
nomicamente globalizado?”  8

8 MAGALHÃES, José Luiz. Quadros de. “Globalização e exclusão”. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 1, n. 19, set. 1997. Disponível em: <http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=68>. Acesso em: 23/08/2007.

Novamente o Brasil tentava seguir adiante valendo-se 
de ideais e estratégias ultrapassadas, incapazes de dar conta 
das peculiaridades de suas regiões e de seu povo. Porque 
escolher esse caminho senão para manter a estabilidade das 
relações entre as elites e o poder? Todos os investimentos 
governamentais pela modernidade e estabilidade econômi-
ca não pretendem superar as limitações e dificuldades pas-
sadas, e sim se adequar ao novo papel que lhe é reservado, 
dentro da mesma lógica de dependência e dominação que 
caracterizaram seus antecessores. As desigualdades sociais 
se agravam. Os novos governos demonstram não desejar 
promover a igualdade e o bem estar social, promulgados em 
sua Constituição. Uma nova estratégia emana das esferas 
governamentais: o compromisso da sociedade civil com a 
solidariedade e o bem estar social. Aquilo que deveria ser 
da competência do Estado é transferido para a responsabi-
lidade da sociedade. 

O Estado precisa estar enxuto de suas obrigações para 
ser capaz de atender às novas exigências da economia mun-



dial. Empresas estatais, lucrativas ou não, são privatizadas. 
Postos de trabalho são esvaziados e nunca repostos. O de-
semprego cresce. As necessidades básicas que ainda estão 
a encargo do governo - saúde, educação, segurança, previ-
dência, entre outras - são setores cada vez mais sucateados 
(IANNI, 1999).  As ingerências do governo são disfarçadas 
pelas belas nuances das campanhas pelo engajamento em 
uma cidadania participativa e solidária. Que o povo cuide 
do povo, pois o Estado agora deve atender as necessidades 
do mercado .

Aparentemente, esta atenção para com a economia deve-
ria estar a serviço da estabilidade, do crescimento econômi-
co, do fim do desemprego, da geração de oportunidades para 

9

9Projetos como o “Amigos da Escola” proliferam em todo o 
país. Profissionais são estimulados a se engajar no cumprimento 
de sua responsabilidade social e oferecem sua força de trabalho 
voluntária para compensar a falta de investimento na educa-
ção pública de qualidade. O governo, legitimado pela ideologia 
participativa de algumas Organizações Não Governamentais, 
transfere para a sociedade civil a responsabilidade que ainda é 
legalmente sua, e agora cada cidadão deve fazer “sua parte” para 
melhorar o ensino público de sua região. Os voluntários, acalen-
tados pela sensação efêmera de estar construindo uma sociedade 
melhor, ou também estimulados pelo valor social que estas par-
ticipações agregam a seus currículos, sequer se empenham em 
uma reflexão coletiva acerca da ausência do estado - que muito 
cobra e pouco oferece – que tornou necessária esta iniciativa, 
dos postos de trabalho que são suprimidos pelo voluntariado, ou 
mesmo sobre que “sociedade melhor” é esta que se pensa estar 
construindo.



todos. Tantos cálculos e projeções se revelaram mais uma 
falácia. No cotidiano dos brasileiros, a realidade era bem 
diferente. Os mercados cresciam, não as empresas, nem os 
postos de trabalho. Com o aumento do desemprego, os sa-
lários foram ficando cada vez mais reduzidos, seguindo a 
lógica da oferta e procura. Os trabalhadores se agarram a 
suas injustas possibilidades, pois sabem que se não o fizerem, 
outro ficará em seu lugar até por menos.

“O neoliberalismo não é capaz de 
responder às necessidades de trabalho 
e bem estar social da população mun-
dial, o socialismo real está ameaçado 
de desaparecimento assim como muito 
o liberalismo clássico morreu para não 
mais voltar, e o Estado social está em 
crise de difícil solução pois mergulha-
do num mundo globalizado. Para onde 
ir?” 10

A pós-modernidade é o mundo da publicidade, do con-
sumo, do desejo. A lógica do consumo desenfreado deseja 
que uma grande população possa ser transformada em uma 
enorme massa uniforme e suscetível aos estímulos. Se o 
Brasil já foi capaz de exaltar sua capacidade de abrigar as 
diversidades (DAMATTA, 1984, 121), muito embora es-
tas se constituíssem em graves desigualdades sociais, hoje 
enfrenta a era das variedades uniformes. O consumo passa 

MAGALHÃES, José Luiz. Quadros de. “Globalização e exclusão”. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 1, n. 19, set. 1997. Disponível em: <http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=68>. Acesso em: 23/08/2007

10



a tomar vulto de necessidade em meio a uma sociedade 
desigual e refém de padrões internacionais ditados pela 
economia global. Se a cultura já teve papel de elo capaz 
de superar grandes crises, qual seria seu lugar neste mo-
mento?

11

“Talvez a sociedade brasileira seja 
missionária desta possibilidade que já 
está se esgotando no mundo ociden-
tal. E por quê? Simplesmente porque 
conseguimos, até agora, manter nossa 
fé no indivíduo, com os seus espaços 
internos e também na sociedade com 
as suas leis de complementariedade e 
reciprocidade. Descobrimos também 
que o indivíduo, relações, família e 
partido político, instituições econômi-
cas e esferas de produção e consumo, 
tudo pode ter o seu espaço.” 11

DAMATTA, Roberto. “O que faz o brasil, Brasil?”. 6ª edição. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1984, p.121/122.

Esses são somente alguns dos aspectos deste momento de 
transição, porém são os que mais diretamente estão ligados 
às questões deste trabalho. Ao que parece nem as estruturas 
legalizadas do Estado, nem as legitimadas da cultura são 
capazes de oferecer suporte e norte para a população, que 
deve reaprender seu papel e seu espaço na sociedade. Em 
meio a este impasse, o consumo crescente estimulado pela 
publicidade cria novas referências para gerenciar a vida a 
partir do que se pode ter, em lugar de quem se pode ser. 



Esses novos parâmetros de status social tornam ainda mais 
evidentes as desigualdades sociais há muito existentes, e 
acirram os conflitos e as tensões. Para Michel Misse  , esse 
é um dos muitos possíveis fatores responsável pelo agrava-
mento das manifestações de violência urbana que aconte-
cem, de maneiras diferentes, mas sempre preocupantes, em 
todas as partes do país. 

13

“Essa violência cotidiana alimenta-
se tanto do afrouxamento das regras 
sociais quanto do enrijecimento de 
outras regras – no mercado de trabalho, 
na família, no indivíduo. Um processo 
social complexo cuja compreensão 
ainda engatinha. Mas é evidente tam-
bém que tudo seria diferente sem a 
enorme desigualdade social brasileira, 
sem a enorme privação relativa das 
populações jovens de baixa renda, sem 
o desemprego e a falta de perspectiva 
desses jovens (e também para grande 
parte dos jovens de classe média). (...) 

Como se vê, o Sujeito espectral da 
violência não se confina às favelas, 
nem mesmo ao tráfico. Ele está pre-
sente e infla sua fama cada vez que não 
conseguimos atacar e vencer os nossos 
antigos problemas nacionais.” 13

MISSE. Michael. “Violência: o que foi que aconteceu?”. Jornal do 
SINTURF, ano XVII, n.529, 2002. 

Idem, Ibidem.

12

12



Enquanto a violência urbana existiu contida nos limites 
empobrecidos da periferia, ela não chegava a ocupar um 
espaço tão destacado no imaginário da sociedade. Era uma 
manifestação individualizada de elementos considerados 
marginais. Agora que ela transcendeu todos os espaços físi-
cos e sociais, torna-se crucial compreender todos os fatores 
– históricos, econômicos, culturais - que a isto conduzi-
ram. 

1.2.1 – A cidade do Rio de Janeiro: apoteose 
das desigualdades

A cidade do Rio de Janeiro é reconhecida internacional-
mente como cartão postal do país, palco de muito mais do 
que os famosos eventos que um dia a transformaram em 
atrativo destino turístico. Ela é também o cenário de grandes 
desigualdades sociais que se confrontam a cada esquina.  As 
profundas diferenças sociais de um país com elevada taxa 
de concentração de renda parecem se mostrar mais eviden-
tes em uma cidade em que regiões de extrema pobreza são 
vizinhas de outras habitadas, se não pela elite, ao menos 
por classes mais favorecidas, ou menos prejudicadas pela 
ausência do Estado Social. Em outras cidades do país esse 
problema pode parecer ter menor evidência, uma vez que 
as fronteiras físicas e sociais tentam, de alguma forma, se 
ajustar, através de uma divisão mais evidente entre bairros 
nobres e a periferia. No Rio esta delimitação está cada dia 



mais distante de acontecer. O número de “favelas”, ou co-
munidades carentes como o poder municipal convencionou 
denominar, existentes em bairros considerados privilegia-
dos é grande. A Rocinha, a maior favela da América Latina, 
é um bom exemplo disto. Parte do bairro de São Conrado, 
seus moradores empobrecidos convivem diariamente com 
uma realidade distante da sua.

Esta convivência permanente, e talvez constrangedora, 
entre os desiguais, longe de ser um fator agregador que 
ajude a superar as diferenças, ou torne evidente a neces-
sidade da busca de caminhos para a promoção de uma eqüi-
dade social, vem sendo apontada como uma das causas da 
crescente violência urbana registrada na cidade. Cabe, en-
tretanto, entender um pouco mais como se dá este aumento 
da violência, que passa a ser apontado como um ícone tão 
importante quanto as belezas naturais e culturais da cidade, 
bem como de que maneira ela irá nortear as presentes rela-
ções sociais da população carioca.

“Mais uma vez a violência nas 
grandes cidades ocupa as pautas da im-
prensa e a mídia destaca, na variedade 
de conflitos cotidianos, o que costuma-
mos chamar por um nome, mas que 
antes parece um Sujeito: a violência 
urbana. “A violência urbana chegou à 
nossa cidade” ou “É preciso dominar a 
violência”. A tal da violência, que pa-
rece agir como um espectro ou um fan-
tasma, esconde-se ou dissemina-se, é 



14

Para Michel Misse, “Violência não é uma expressão 
descritiva ou neutra, ela já toma partido, se engaja na 
própria definição do ato ou do autor.”   Dessa forma, mais 
um elemento desagregador se infiltra em uma sociedade 
partida que precisa agora “descobrir” quem são os autores 
de seus medos, de quem é a culpa, essa em geral atribuída 
ao outro. E quem é o outro a ser responsabilizado? São as 
elites que não enfrentam as questões sociais, é a polícia que 
é despreparada, violenta e corrupta, são as comunidades po-
bres que abrigam o tráfico que espalha o terror na cidade, é a 
imprensa que estampa essa fragilidade em suas manchetes, 
é qualquer um dentro destes novos e modernos estereótipos 
institucionalizados pela fragilidade das relações sociais. 
Alba Zaluar esclarece que “o problema é que onde não há 
organização social ou a “comunidade” é fraca, vizinhos têm 
medo um do outro”

15

tratada como uma epidemia, um vírus, 
um micróbio, ou como um Sujeito 
onipresente, onisciente, onipotente. 
Que diabo é esse? O que unifica nesse 
nome conflitos, crimes e comporta-
mentos tão diferentes? O que nos faz 
pensar que tudo tem um nome só?”  

14MISSE. Michael. “Violência: o que foi que aconteceu?”. Jornal do 
SINTURF, ano XVII, n.529, 2002.

Idem, Ibidem.
ZALUAR, Alba. “Violência, Cultura e Poder”.Artigo de abertura 

publicado em Semiosfera: Revista de Comunicação e Cultura, vinculada 
ao Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da UFRJ, ano 
03, edição especial de dezembro de 2003.
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“Ao mesmo tempo, representa-se a 
polícia como apenas interessada em 
prender pobres, o que tornaria espúria 
a correlação causal entre pobreza e 

Idem. 
MISSE. Michael. “Sobre a construção social do crime no Brasil: 

Esboços de uma interpretação” Portal Segurança Cidadã – Biblioteca 
Digital – Textos Reflexões. Texto nº 06. Disponível em: <http://www.
segurancahumana.org.br/biblioteca/texto/k6_escrime.pdf> . Acesso em 
20/09/2007. p.141.

Esta preocupação com a violência, agora um item tão 
importante para gerenciar o cotidiano quanto as questões 
econômicas ou políticas, não surgem do acaso. Misse 
afirma que esta percepção tem início na década de 1970  , 
representada no imaginário da sociedade por uma relação 
direta entre criminalidade e pobreza, e a suposição de um 
aumento da impunidade entre estes bandidos oriundos das 
“classes perigosas”, que teria propiciado o crescimento do 
tráfico de drogas na cidade. Ele, de imediato, aponta o que 
há de mais frágil e contraditório nesta teoria:

“O mesmo parece ocorrer hoje no 
Brasil nas tentativas bairristas de ex-
plicar o crescimento da violência como 
resultado da “cultura carioca” baseada 
na malandragem, por extensão nos 
favelados – negros, pardos e brancos 
pobres - da cidade. Mas entre morador-
es de cidades de outros estados em que 
os crimes violentos também aumenta-
ram, como São Paulo, são os migrantes 
nordestinos, pobres e pardos, os que 
ocupam o lugar do bode expiatório.” 17

17

18



19

Na busca pelo entendimento das complexas raízes deste 
problema, Alba Zaluar aprofunda a investigação fazendo 
uma reflexão sobre como os interesses transnacionais de 
negócios altamente lucrativos, no caso o tráfico de drogas e 
o contrabando de armas, “com seus agentes pertencentes a 
classes superiores”   , vão estabelecer regras próprias para 
sua continuidade, que afetam diretamente o tecido social, 
e acabam por fomentar o aumento da violência, especial-
mente entre jovens, e transformam a maneira como acon-
tece e como é percebida a criminalidade.

“Apenas nos últimos anos a investi-
gação policial e a dos promotores e pro-
curadores do Estado permitiu começar 
a levantar o véu que encobria a crucial 

20

criminalidade. Assim, para criticar a 
associação pobreza/crime é preciso se 
contradizer a respeito da impunidade 
dos bandidos de origem pobre, que 
são, afinal, os presos preferenciais da 
polícia e os condenados preferenciais 
da justiça (105).” 19

MISSE. Michael. “Sobre a construção social do crime no Brasil: 
Esboços de uma interpretação” Portal Segurança Cidadã – Biblioteca 
Digital – Textos Reflexões. Texto nº 06. Disponível em: <http://www.
segurancahumana.org.br/biblioteca/texto/k6_escrime.pdf> . Acesso em 
20/09/2007. p.141.

ZALUAR, Alba. “Violência, Cultura e Poder” Artigo de abertura 
publicado em Semiosfera: Revista de Comunicação e Cultura, vincu-
lada ao Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da 
UFRJ, ano 03, edição especial de dezembro de 2003.

20



“Quanto mais as sociedades mod-
ernas vão se preocupando com as 
questões da democracia, tanto mais 
clara se torna a questão da violência. 
Somos muito mais sensíveis a percebe-
la quanto mais pensamos em direitos 
humanos, em cidadania e mais apreço 
damos à vida. No entanto, chega um 
momento em que o imaginário se tor-
na uma variável a tal ponto indepen-
dente que provoca a própria violência, 
porque cria a indústria do medo, da 
segurança privada, do pavor de abrir 
a janela e a porta e uma grande quan-
tidade de outras conseqüências. Mas, 

participação de políticos, empresários, 
negociantes em diversos esquemas de 
lavagem do dinheiro fruto da corrup-
ção ou de negócios excusos, o véu que 
afirmava a correlação entre pobreza e 
criminalidade, sem tornar complexos 
os processos de interconexão entre 
várias atividades ilegais de persona-
gens com diferentes origens sociais” 21

Toda a sociedade e suas variadas formas de representa-
tividade parecem empenhadas na busca de soluções, estas 
das mais variadas naturezas, imediatas, paliativas, estru-
turais. O problema da violência, que antes ficava restrito 
aos guetos, se espalhou pela cidade, e agora ameaçada a 
todos indiscriminadamente. É o assunto mais recorrente da 
população carioca, capaz de ocupar todos os espaços reais 
e imaginários.

Idem21



22

22MINAYO, Maria Cecília de Souza. “Panorama geral sobre os efei-
tos da violência no Rio de Janeiro”. In: Fórum sobre Projetos Sociais 
em áreas de Violência Urbana. Sistematizado por Otávio Cruz Neto. 
Rio de Janeiro:CECIP, 1999, p.24.  

sobretudo, alimenta-se da apartação 
social, que é provocadora da violência. 
Como a sociedade está percebendo e 
reagindo à maneira pela qual a mídia 
realiza esse papel multiplicador e ali-
mentador desse imaginário, que preju-
dica qualquer ação?”  

O carioca sempre teve de si mesmo a imagem do an-
fitrião simpático, da “gente boa” e acolhedora, capaz de 
contornar com alegria, esperteza e muita festa todos os seus 
problemas e temores cotidianos. Enquanto abria os braços 
ludicamente para receber seus visitantes, fingia não perce-
ber seus próximos, segregados aos espaços subalternos que 
lhes cabiam. Eis que agora todos comungam de um mesmo 
problema, impossível de ser solucionado em um jogo de 
culpas. As luzes e cores das festas populares que, nem que 
por breves momentos, a todos uniam, adquirem novos nu-
ances, mais cinzentos e entristecidos. São as sombras do 
medo que só poderão ser superadas por um esforço verda-
deiro de reconstrução do tecido social e promoção de uma 
cidadania justa e igualitária.



1.3 – A notícia mercadoria do século XIX até hoje.

Para entender a função mercadológica da notícia, é pre-
ciso primeiro fazer a distinção entre fato e notícia. 

“A notícia – a americaníssima news 
of the day – constitui o ponto central, a 
tônica da informação jornalística. Diz-
er que ela significa informação trans-
formada em mercadoria nada rende em 
termos de conhecimento do que real-
mente é, mas pelo menos implica re-
conhecer que a informação pública do 
Ocidente é hoje profundamente mar-
cada pela ordem do valor de troca.”23

SODRÉ, Muniz. “A forma da notícia”. In: Reinventando a cul-
tura: a comunicação e seus produtos. Petrópolis: Editora Vozes, 
1996..p.131.

Idem
PEREIRA JR, Alfredo Eurico Vizeu. “Decidindo o que é notícia: os 

bastidores do telejornalismo”. Porto Alegre. EDIPUCRS, 2000. p.42.

23

24

O conceito do que venha a ser notícia já surge vinculado 
a alguma forma de valor que seja atribuído ao fato, para 
torná-lo merecedor de ser transformado em notícia.

“Infere-se que acontecimento (ou 
fato) e notícia não são a mesma coisa. 
Do ponto de vista do medium (jornal, 
rádio, tevê), o acontecimento é maté-
ria-prima para o produto notícia que, 
por sua vez, constitui-se em acontec-
imento para o público” 24

Embora as primeiras folhas noticiosas tenham surgido 
na segunda metade do século XVI  , elas inicialmente pos-
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suíam um caráter mais panfletário e ideológico do que 
empresarial. O potencial político do jornal, e de seus pre-
cursores, foi um dos primeiros aspectos identificados pela 
burguesia em ascensão, e amplamente utilizados em favor 
de difundir seus ideais. 

“Clandestinas e até reprimidas pela 
realeza, calcadas em linguagem des-
abusada e sensacionalista, as formas 
artesanais de jornalismo destilavam 
um liberalismo burguês, progressista e 
até revolucionário, e assumiram o pa-
pel de tribuna política” 

  RIBEIRO, Jorge Cláudio. “Da Aventura à Indústria” In: Sempre 
Alerta. São Paulo:Brasiliense, Editora Olho d’Água, 1994. p.19/20.
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No entanto, as questões relacionadas à produção difi-
cultavam bastante o estabelecimento de características que 
lhe serão fundamentais para garantir sua constituição como 
empresa jornalística: a periodicidade e a regularidade. So-
mente a partir do século XIX, com as novas tecnologias 
surgidas a partir da Revolução Industrial, o jornal passa a 
ser entendido como produto capaz de gerar lucros e atender 
aos interesses comerciais da burguesia. 

É importante destacar que, dentro deste contexto, outro 
fator fundamental para o sucesso do estabelecimento da 
empresa jornalística é o aumento de alfabetizados. As ne-
cessidades industriais que demandavam uma mão-de-obra 
melhor qualificada fizeram surgir nas elites o entendimento 



Essas transformações, tanto no modo de produção quan-
to no público, foram a alavanca para um novo momento 
do que se entendia como jornalismo. Um ciclo vigoroso de 
mudanças que terá a frente os Estados Unidos da América 
como pioneiro, seguido da Europa, e que somente mais tar-
de irá se espalhar pelo resto do mundo. No que se refere à 
produção, a possibilidade de se produzir jornais em grandes 
quantidades acaba por torná-lo mais barato e acessível a 
um maior número de pessoas.  É preciso, contudo, poder 
adquirir esses novos recursos tecnológicos, o que vai pau-
latinamente levando à falência os que ainda persistem na 
produção dos jornais artesanais de cunho panfletário.

de que era preciso oferecer às massas populares o acesso 
ao mínimo de conhecimento. Assim as massas passam, de 
maneira lenta e gradual, a constituir um público leitor capaz 
de consumir o produto noticioso. 

“A consolidação das empresas jor-
nalísticas provocou a mudança do per-
fil do leitor e do jornalista. As massas 
começavam a se apropriar da leitura, 
ampliando o mercado cultural. Para 
atrair os consumidores, as empresas 
apelaram para a emoção e para o 
lazer” 27

Idem p.22.27

“A oportunidade de criar um jornal 
vai sendo cada vez menos um resultado 
do movimento político e cada vez mais 
uma oportunidade dos que têm capital.

A conseqüência mais grave de todo 



“A partir da segunda metade do sé-
culo XIX, o jornalismo europeu de-
ixou de ser sobretudo veículo de opin-
ião. A lógica preponderante já era a da 

O caráter político-ideológico é substituído pela lógica 
capitalista. Para acontecer o lucro é preciso que haja venda, 
e para vender é preciso oferecer um produto que seja do 
interesse comum que, pelo menos, desperte interesse em 
uma maioria. Pereira Jr.   ressalta que esse crescente aspecto 
comercial desenvolvido pela empresa jornalística  no sé-
culo XIX também está vinculado ao potencial publicitário 
que os veículos começam a apresentar. O lucro advindo da 
venda de anúncios e comerciais ajuda a consolidar as em-
presas e desperta seus proprietários para a necessidade de 
aumentar a circulação dos veículos. Desde este momento, 
ficou claro para os empresários do ramo jornalístico que a 
maior circulação atrai os interesses publicitários, e que os 
ganhos obtidos com publicidade proporcionava a sustenta-
ção e prosperidade da empresa.

28 MARCONDES FILHO, Ciro. “A transformação da atividade jor-
nalística em grande empresa capitalista” In: O Capital da Notícia. São 
Paulo: Editora Ática, 1989. p. 64

PEREIRA JR, Alfredo Eurico Vizeu. “Decidindo o que é notícia: 
os bastidores do telejornalismo”. Porto Alegre. EDIPUCRS, 2000. 
p.42/43.

28

esse desenvolvimento foi a supressão 
da liberdade individual do redator, do 
jornalista, e a transferência dessa liber-
dade exclusivamente para as mãos do 
proprietário.” 
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empresa capitalista, com o objetivo 
de lucro. A nascente empresa de notí-
cias se apossou do espaço da opinião 
pública.” 30

RIBEIRO, Jorge Cláudio. “Da Aventura à Indústria” In: Sempre 
Alerta. São Paulo:Brasiliense, Editora Olho d’Água, 1994.p.22.

PEREIRA JR, Alfredo Eurico Vizeu. “Decidindo o que é notícia: os 
bastidores do telejornalismo”. Porto Alegre. EDIPUCRS, 2000. p.43.

RIBEIRO, Jorge Cláudio. “Da Aventura à Indústria” In: Sempre 
Alerta. São Paulo:Brasiliense, Editora Olho d’Água, 1994. p.23.

30

Para preencher este espaço público, os jornais desenvolv-
eram uma nova linguagem. A notícia-mercadoria já existia, 
mas resumia-se às informações e aos relatos pertinentes ao 
mundo dos negócios a aos interesses das elites. Ela agora 
adquire o status, que não mais perderá, de principal produto 
da empresa jornalística. Começam a figurar como notícia 
assuntos diretamente relacionados ao cotidiano das cidades, 
de caráter meramente informativo, e muitas das vezes sen-
sacionalista, considerados de interesse da população, enten-
dendo esta como massa consumidora.

“O crescimento na circulação dos 
jornais foi acompanhado por mudanças 
significativas na natureza e no conteú-
do do mesmos. Os diários deram maior 
atenção ao crime, à violência sexual, 
ao esporte e aos jogos de azar.” 31

No Brasil, a forma de “tribuna ampliada”, expressão 
criada por Benjamin Constant , é uma característica mar-
cante dos jornais, que se estende até a República. A vinda 

31
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da Família Real portuguesa proporcionou à colônia uma 
grande modernização, já que a nobreza desejava manter o 
mesmo estilo de vida da Europa. Assim é fundada, em maio 
de 1808, a primeira tipografia do Brasil, a Imprensa Régia. 
Esta era marcada pela censura prévia e por certo publicismo 
das ações da Coroa Portuguesa. O publicismo era prática 
usual em muitos jornais da época, não só no Brasil, mas em 
toda a Europa. Era uma forma de jornalismo panfletário, 
mais comprometida com a difusão de ideais políticos do 
que com a veiculação de notícias.  Aos poucos, vão surgin-
do outras pequenas tipografias particulares, mas como ne-
cessitam de autorização para seu funcionamento, também 
têm seu conteúdo submetido à censura real. 

Em 1821 D Pedro I extingue a censura prévia, e em 
junho de 1822, o Diário do Rio de Janeiro surge como o 
primeiro jornal informativo brasileiro, voltado para tratar 
das questões locais e afastado da discussão política. 

O período que se segue à proclamação da República e o 
início do século XX é marcado por um significativo aumento 
do número de publicações no país. Segundo Pereira Jr  , “a 
passagem do século XIX para o século XX representa para 
o Brasil a transição da pequena para a grande imprensa”. A 
venda avulsa passa a representar um segmento importante 
dentro da estrutura econômica das empresas jornalísticas. A 

PEREIRA JR, Alfredo Eurico Vizeu. “Decidindo o que é notícia: os 
bastidores do telejornalismo”. Porto Alegre. EDIPUCRS, 2000. p.46.
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competitividade pelas vendas estimulou os investimentos 
no setor. Tornava-se necessário garantir a periodicidade e 
uma tiragem volumosa. Chegam ao país as primeiras rota-
tivas, alimentadas por bobinas de papel, o que representou 
aumento nas tiragens e diminuição nos custos. Os pequenos 
jornais e as folhas tipográficas de estrutura simples não tin-
ham como competir neste mercado em expansão.

“As grandes transformações que 
aconteceram no país, desde os fins 
do século – o fim do escravismo e o 
advento da República principalmente 
-, corresponderam ao avanço das rela-
ções capitalistas no Brasil e, como 
conseqüência, o avanço progressivo da 
burguesia. É dentro deste contexto que 
se situa a passagem da imprensa arte-
sanal è imprensa industrial, da pequena 
à grande imprensa.” 34

A trajetória da imprensa brasileira está, via de regra, in-
timamente ligada às suas relações com o governo e o poder. 
Alguns momentos se destacam sobre os demais, seja pela 
importância que representam para o futuro da imprensa no 
país, seja pelas contradições que carregam. As relações de 
Getúlio Vargas com a imprensa são, no mínimo, curiosas. 
O mesmo governo que estimulou a criação da Associação 
Brasileira de Imprensa também perseguiu a liberdade de 
imprensa e instaurou a censura através do Departamento de 

Idem, p.46.34



Imprensa e Propaganda, utilizou-se amplamente dos meios 
de comunicação de massa – especialmente o rádio, que não 
demandava o domínio da leitura para ser compreendido 
– para propaganda política favorável ao governo enquanto 
articulava uma série de mecanismos para manter os veícu-
los sob controle, ainda que velado, do governo. É o caso das 
cotas de papel-jornal, cuja distribuição era controlada pelo 
poder público. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a 
queda da ditadura Vargas retoma-se um período de liber-
dade de imprensa. 

A década de 1950 é um período de grandes transforma-
ções para a imprensa. Vargas (1950-1954) retorna ao poder 
pelo voto e inicia um momento de intenso desenvolvimento 
industrial, que muito favorece a expansão das empresas jor-
nalísticas. Seu sucessor, Juscelino Kubitschek (1956-1960) 
acelera ainda mais este processo (ABREU, 2002, p.9). O 
rádio, uma paixão nacional, e a televisão, a grande e prom-
issora novidade, prosperam independentes do governo. A 
imprensa escrita, entretanto, ainda enfrenta um antigo prob-
lema: as cotas de papel-jornal.

“À medida que avançava o desen-
volvimento industrial e aumentava o 
peso da publicidade, a imprensa foi se 
tornando menos dependente do poder 
público. (...) No caso do rádio e da tele-
visão, era principalmente a concessão 
de canais. Mas no caso dos jornais 
havia um problema adicional: era o 



35

governo que controlava a distribuição  
das cotas de papel, matéria-prima em 
grande parte importada sem a qual o 
veículo simplesmente não existia” 

Esta será uma forma de controle que permaneceu em 
vigor até o período da ditadura militar (1964-1985). Seja 
por não haver necessidade do governo usar este mecanismo 
após a promulgação do Ato Institucional Nº5 (1968) , que 
retomava a censura prévia em sua forma mais vigorosa, ou 
por qualquer outro entendimento político-administrativo, é 
neste período que as empresas jornalísticas poderão vislum-
brar uma certa liberdade no que concerne à sua produção, 
com o fim da interferência do governo na aquisição de sua 
matéria-prima.

O conteúdo do que será veiculado, por outro lado, será 
alvo de intensa, e muitas das vezes violenta, censura. Jor-
nalistas foram presos, exilados e morreram em circunstân-
cias não esclarecidas (ABREU, 2000) pelo simples fato de 
não publicarem notícias favoráveis ao governo, sendo con-
siderados subversivos. De outro lado, aqueles que aceita-
vam “a regra do jogo” eram cada vez mais favorecidos. Os 
governos militares, por razões político-ideológicas, acredi-
tavam na importância de financiar a modernização e o de-
senvolvimento dos meios de comunicação de massa.

36

35 ABREU, Alzira Alves de. “A modernização da imprensa (1970-
2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. p.10.

Idem, p.14.36
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“Durante os 21 anos de governo mil-
itar, 1964-1985, o financiamento dos 
mass media representou um poderoso 
veículo de controle estatal, em razão 
da vinculação entre os bancos e o gov-
erno. Os meios de comunicação ado-
taram uma posição de sustentação das 
medidas governamentais.” 

Assim surgiram e se consolidaram os grandes con-
glomerados de comunicação existentes até os dias de hoje. 
A Constituição de 1988 devolverá a imprensa sua garan-
tia de liberdade de expressão. Entretanto, nada do que se 
faça poderá mudar a maneira como a empresa jornalística 
– histórica, política e economicamente – se desenvolveu e 
estruturou no país, e que ainda é um determinante de sua 
lógica empresarial e das relações que busca garantir com o 
poder e a sociedade.

37PEREIRA JR, Alfredo Eurico Vizeu. “Decidindo o que é notícia: os 
bastidores do telejornalismo”. Porto Alegre. EDIPUCRS, 2000. p.50.



1.4 – O jornal O Dia

O jornal O Dia foi fundado em 05 de junho de 1951 pelo 
então deputado Chagas Freitas, e desde a sua criação já pas-
sou por vários períodos de transição e modernização. Um 
jornal diário, predominantemente carioca, que, em sua ori-
gem popularizou-se pelo sensacionalismo de sua cobertura 
policial. Antônio Serra38   apresentou em sua dissertação de 
mestrado um estudo sobre este diário de notícias, classifi-
cando sua linha editorial como sensacionalista, tendendo a 
privilegiar matérias relacionadas ao crime e às ações poli-
ciais, enfatizadas por um tratamento grotesco e gosto duvi-
doso. Essa foi a diretriz do jornal por quase 40 anos.

Em 1983, o jornalista e empresário Ari Carvalho (1934-
2003) comprou O Dia, e já no início dos anos 1990, por 
iniciativa do jornalista Eucimar de Oliveira, esta linha edi-
torial começa a ser suavizada. Era o primeiro passo para 
as mudanças no perfil do jornal, que aconteceram de fato 
sob o comando da diretora Ruth de Aquino que, para afa-
star qualquer sombra da imagem sensacionalista que ainda 
pairava sobre o veículo, promove uma intensa transforma-
ção gráfica e editorial. As editorias de economia, política, 
cultura, esporte e serviços ganham espaço. Toda a diagram-

SERRA, Antônio Amaral. “O desvio nosso de cada dia – A repre-
sentação do cotidiano num jornal popular” Rio de Janeiro: Achiame, 
1980

38



ação é repensada, passando a exibir um estilo mais sofisti-
cado e em cores. O que se tinha em mente era tornar o jornal 
capaz de concorrer com a liderança do jornal O Globo.

Além das modificações no jornal propriamente dito, 
Ruth de Aquino implementou outras medidas inovadoras, 
e até ousadas, para atrair públicos e anunciantes, incluindo 
campanhas publicitárias que exigiam pesados investimen-
tos. A executiva conseguiu convencer o dono do jornal, 
Ari Carvalho, a anunciar o jornal no horário nobre da Rede 
Globo de Televisão, um investimento altíssimo, que embo-
ra conseguisse aumentar as vendas de O Dia, não era capaz 
de se traduzir em retorno financeiro para a empresa, antes 
o contrário.

A resposta das empresas Globo a esta investida não tar-
dou. Para garantir seu espaço,  a Infoglobo Comunicações 
LTDA lançou, em 1997, o jornal Extra, tendo a frente deste 
projeto o jornalista Eucimar de Oliveira, o mesmo que 
havia preparado o caminho para as mudanças em O Dia.  
Muitos são os motivos apontados para o sucesso do Extra 
sobre O Dia, alguns possíveis ou pertinentes, outros mera-
mente especulativos. Seja como for, a chegada do Extra ao 
mercado representou significativa perda de público, e, por 
conseguinte, de anunciantes para O Dia.  Segundo dados do 
Instituto Verificador de Circulação (IVC), entre os anos de 
2004 e 2005, por diversas vezes O Dia teve uma circula-
ção pouco maior que a metade do concorrente. Em números 



absolutos, significa dizer que em alguns dias da semana, 
O Dia vendeu 100 mil exemplares a menos que seu maior 
adversário. 

Altos investimentos e, em seguida, perda de público para 
a concorrência só podia resultar em crise, e foi o que acon-
teceu. O jornal, que em 2000 chegou a vender entre 250 
mil e 300 mil exemplares diários, em janeiro de 2005 não 
conseguiu atingir este montante nem aos domingos39 .

Cientes de que era preciso fazer algo para acabar com a 
crise e retomar o status de produzir um dos maiores jornais 
em circulação do país, a direção de O Dia iniciou inten-
sa, difícil e sigilosa negociação com o jornalista Eucimar 
de Oliveira para garantir seu retorno às dependências da 
Rua do Riachuelo. A proposta de O Dia foi irrecusável e 
em 1º de fevereiro de 2005, Eucimar de Oliveira assumiu o 
cargo de diretor editorial de Mídia Impressa, promovendo 
de imediato uma avalanche de mudanças organizacionais, 
cortando custos, demitindo e substituindo jornalistas, redi-
mensionando as editorias e seus quadros funcionais. 

O que se anunciava buscar era a recuperação da iden-
tidade do jornal que teria se perdido em sua aventureira 
tentativa de competir com um jornal de porte nacional. A 
meta era recuperar espaço junto às classes B e C, que con-

39 CARVALHO, Marinilda. “Mudanças no Dia: O futuro está no 
passado.” Artigo publicado no Observatório da Imprensa nº318, de 
01/03/2005.Dados consolidados do IVC, de janeiro de 2005, publica-
dos neste artigo.



centrariam grande parte de seu público-alvo. A estratégia 
anunciada passava pela valorização do design gráfico, pela 
reformulação de espaços e conteúdos40, que devem ser 
apresentados de maneira leve, bem-humorada e útil, man-
tendo um padrão de qualidade atraente. Segundo definição 
de Eucimar de Oliveira41  , o diário passaria a ser um “pop-
ular de gravata”, capaz de circular em qualquer das classes 
sociais. Isso tudo, sem voltar a apelar para as estratégias da 
fase mais sensacionalista do veículo. Entretanto, o foco da 
crise, seu ponto crítico, estava na retomada do crescimento 
das vendas, e já no primeiro mês da nova direção a man-
chete da segunda-feira, 28 de fevereiro, era “Rocinha cria 
a sexta-cheira”, para anunciar uma matéria sobre relações 
entre traficantes, maus policiais e até líderes comunitários. 
Em destaque, uma foto de Daniela Cicarelli chorando, onde 
dizia “Tive uma lua de melda”. 

O uso de estratégias sensacionalistas, qualquer que seja 
o seu fim, é algo que perpassa a história do jornalismo. A 
mídia justifica-se afirmando atender tão-somente ao desejo 
e expectativa de seu público, como é o caso de O Dia, que 
busca superar sua crise financeira atual, investindo em uma 
construção estética que agregue a qualidade gráfica presen-
te com a forma da notícia-espetáculo que ajudou a escrever 
sua história.

Idem. Segundo Eucimar de Oliveira afirma em entrevista para este 
artigo, “o leitor de O Dia não quer política muito forte”. Usa este exem-
plo para justificar os cortes em algumas editorias. 

Idem
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Capítulo II – O espetáculo da violência e do medo
 
A estratégia de utilização de recursos de espetaculariza-

ção dos conteúdos que veiculam é parte da própria história 
da imprensa, desde o momento em que esta descobre seu 
potencial capitalista e, por conseguinte, a necessidade de 
conquistar mercados.  Este tem sido um estratagema uti-
lizado em maior ou menor escala pelos jornais, seguindo a 
lógica comercial de conquistar a atenção do público, e há 
muito justificado como uma expressão dos interesses deste 
mesmo público. Marcondes Filho destaca que: 

Pensar que a violência e o medo possam ser transforma-
dos em produtos capazes de atrair o interesse da população 
é uma idéia que remete a lembrança das antigas arenas do 
Coliseu Romano, forma de espetáculo que a sociedade mod-
erna de imediato rejeitaria como manifestação da barbárie 

“O que vai diferenciar um jornal dito 
“sensacionalista” de outro dito “sério” 
é somente o grau. Sensacionalismo é 
apenas o grau mais radical de mercan-
tilização da informação: tudo o que 
se vende é aparência e, na verdade, 
vende-se aquilo que a informação in-
terna não irá desenvolver melhor do 
que a manchete” 42

42MARCONDES FILHO, Ciro. “A transformação da atividade jor-
nalística em grande empresa capitalista” In: O Capital da Notícia. São 
Paulo: Editora Ática, 1989. p. 66.



humana, superada em séculos de evolução social. Como 
então compreender que temas relacionados à violência, es-
pecialmente à violência dita urbana, continuem a estampar 
as manchetes dos jornais e sejam capazes de promover a 
venda de suas tiragens diárias? 

Afora todas as justificativas de que a imprensa não pode 
se furtar de tratar de um assunto de tamanho vulto, factual, 
de interesse da sociedade, prerrogativas legítimas do ofício 
jornalístico, resta então analisar a forma da notícia. De que 
maneira este fenômeno crescente, assunto tão delicado, e 
ainda pouco compreendido devido às suas múltiplas partic-
ularidades e nuances, será tratado até ser transformado em 
manchete de primeira página, no produto-notícia carregado 
dos recortes técnicos, ideológicos e subjetivos intrínsecos a 
sua produção.



2.1 – Indústria Cultural e violência urbana

O conceito de Indústria Cultural foi apresentado por 
Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-
1973) como uma crítica contundente ao modo como os 
meios de comunicação de massa se apropriavam da cultura 
para transformá-la em produto comercializável. E pior, para 
conseguir seu intento, reduziam tudo o que se apropriavam 
a um nível que permitisse sua produção e consumo em série 
(PEREIRA JÚNIOR, 2000, 20). Daí a utilização da utiliza-
ção do termo indústria em uma época em que os veículos 
de comunicação de massa ainda não detinham a força em-
presarial que possuem na atualidade. Cabe destacar que este 
conceito foi elaborado nas décadas de 1930/40, por estes 
dois filósofos da corrente denominada Escola de Frankfurt, 
para dar conta de fenômeno relacionado ao modo como as 
evoluções tecnológicas e transformações econômicas de 
seu tempo passavam a determinar uma nova forma de se 
relacionar com o mundo. 

“A civilização atual a tudo confere 
um ar de semelhança. Filmes, rádio e 
semanários constituem um sistema. 
Cada setor se harmoniza em si e todos 
entre si. As manifestações estéticas, 
mesmo a dos antagonistas políticos, 
celebram da mesma forma o elogio do 
aço.” 43



Pensar em Indústria Cultural, comunicação de massa e 
cultura de massa antes da Revolução Industrial é algo im-
possível, pois são fenômenos dela derivados. E, embora 
distintos entre si, passam a conviver em um estreitamento 
tamanho que a simples menção de um deles já reporta aos 
outros dois, como idéias associadas. (COELHO, 1980, p.8) 
E, na verdade, o são. Para que exista uma cultura de massa é 
necessário haver meios de comunicação de massa, também 
denominados media, em que este último veicularia toda a 
sorte de produções homogeneizadas e consumíveis para 
alimentar e dar forma ao primeiro. A Indústria Cultural é 
o universo no qual cultura e comunicação de massa irão 
encontrar seu propósito, seu público consumidor. São, pois, 
manifestações do modelo sócio-econômico estabelecido 
pelo capitalismo que evoluía e demandava um crescente 
mercado consumidor para dar sustentação às suas lógicas 
próprias de produção e consumo. A ordenação social a par-
tir da divisão entre nobreza, burguesia e plebe não fazia 
mais sentido, sendo substituída pela ordenação de classes, 
muito semelhante ao sistema anterior, porém permitindo à 
ascensão por intermédio do capital. As mudanças de ordem 
econômica sempre tiveram alguma influência, em maior 
ou menor intensidade, na sociedade, mas o capitalismo 

ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max. “A Indústria Cul-
tural: O Iluminismo como mistificação de massas”. In: LIMA, Luiz Cos 
(org.) Teoria da Cultura de Massa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
p.159.

43



vai além e, utilizando os recursos midiáticos, instala uma 
nova ordem social, que deve ser funcional e massificada 
como o próprio processo industrial e seus produtos. Cheia 
de promessas de oportunidades que irão se concretizar para 
poucos, mas que manterão a esperança pacífica de muitos.

“A indústria cultural continuamente 
priva seus consumidores do que con-
tinuamente lhes promete. O assalto 
ao prazer que a ação e a apresentação 
emitem é indefinidamente prorrogado: 
a promessa a que na realidade o espetá-
culo se reduz, malignamente significa 
que não se chega ao quid, que o hós-
pede há de se contentar com a leitura 
do menu. Ao desejo suscitado por todos 
os nomes e imagens esplêndidos serve-
se, em suma, apenas o elogio da opaca 
rotina da qual se queria escapar.” 44

Idem. p.177.44

Para Adorno e Horkheimer, a Indústria Cultural esvazia 
tanto a cultura erudita, banalizando-a, quanto a cultura pop-
ular, retirando sua autenticidade e espontaneidade, servindo 
mais de propaganda ideológica do mundo que deseja con-
struir e manter, fazendo com que as pessoas hipnotizadas 
pelas imagens deste mundo conheçam seu lugar e seu papel 
nele. E aqui a crítica é mais contundente, e sempre atual, 
pois o que é dado a conhecer não é permitido compreender. 
As pessoas passam a conviver com mercadorias culturais, 
descontextualizadas e efêmeras, posto que logo haverão de 



Tal imobilismo produzido pelos meios de comunicação 
de massa atenderiam às necessidades de controle e manuten-
ção das sociedades capitalistas. Importante destacar que no 
momento em que apresentaram estes conceitos, Adorno e 
Horkheimer estavam preocupados tão-somente em analisar 
o modo como os meios de comunicação de massa passavam 
a influir nos processos culturais, desde sua produção até seu 
entendimento ou seu consumo.

ser substituídas por outras mercadorias, novidades a serem 
igualmente consumidas. A profusão de imagens sem fim, as 
promessas de superação infindáveis das propagandas, tudo 
exposto ao mesmo tempo em luminosa vitrine ideológica 
serviria muito mais para confundir do que para formar, fa-
zendo com que o homem moderno se tornasse um ser es-
tático, alienado, que tudo enxerga, mas nada vê.

“Quanto mais sólidas se tornam as 
posições da indústria cultural, tanto 
mais brutalmente esta pode agir sobre 
as necessidades dos consumidores, 
produzi-las, guiá-las e discipliná-las, 
retirar-lhes até o divertimento.” 45

45Idem. p.181.

“O conceito de indústria cultural é 
resultado do primeiro confronto teórico 
entre a cultura européia das luzes e a cul-
tura de massa produzida para milhões. 
Nesse sentido, não era preocupação de 
Adorno e Horkheimer analisar a ma-

46



Outro filósofo da Escola de Frankfurt irá apresentar um 
outro entendimento mais promissor do papel da Indústria 
Cultural na sociedade. Para Walter Benjamin (1886-1940) 
o que as novas tecnologias fazem é alterar o modo de per-
cepção e assimilação das pessoas, não destruindo a cultura 
erudita, mas alterando o papel da cultura e da arte. Se a 
reprodução da obra de arte suprime a experiência do con-
tato com sua “aura”, de outro lado, democratiza o acesso 
ao conhecimento da obra para aqueles que nunca poderiam 
conhecer o original.

“O conceito de indústria cultural é 
resultado do primeiro confronto teórico 
entre a cultura européia das luzes e a cul-
tura de massa produzida para milhões. 
Nesse sentido, não era preocupação de 
Adorno e Horkheimer analisar a ma-

46

PEREIRA JR, Alfredo Eurico Vizeu. “Decidindo o que é notícia: os 
bastidores do telejornalismo.” Porto Alegre. EDIPUCRS, 2000.p.25.

Idem, ibidem.

46

“A análise de Benjamin (1990) so-
bre as técnicas de reprodução das ob-
ras de arte procura mostrar que, se por 
um lado, há uma queda da aura, com o 
fim do elemento tradicional da herança 
cultural, por outro abre-se uma nova 
porta para as relações entre as mas-
sas e a arte, que passam a contar com 
um instrumento eficaz de mudança e 
renovação das estruturas sociais.” 

47

neira como a indústria cultural se co-
loca diante do Estado e da sociedade 
civil organizada.” 

47



Ele acreditava que poderiam surgir das massas novas for-
mas de mobilização e participação na vida social. Segundo 
Benjamin: “ao curso dos grandes períodos históricos, jun-
tamente com o modo de existência das comunidades hu-
manas, modifica-se também seu modo de sentir e de per-
ceber.”48  Desta forma, a produção cultural de massa não 
seria necessariamente uma estrutura maligna da sociedade 
moderna, destinada a corromper o público consumidor, já 
que ela traria em si o potencial de transmitir conhecimento, 
antes inacessível para muitos, podendo estimular a emanci-
pação do pensamento dos indivíduos e uma atuação cole-
tiva por uma sociedade melhor.

BENJAMIN, Walter. “A Obra de arte na época de sua reprodutibi-
lidade técnica”. In: LIMA, Luiz Cos (org.) Teoria da Cultura de Massa. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p, 214.

Idem. p, 216.

48

“A adequação da realidade às mas-
sas, bem como a conexa adequação das 
massas à realidade, constituem um pro-
cesso de eficácia ilimitada, tanto para o 
pensamento quanto para a intuição” 49

49

Tais conceitos, passadas décadas de sua formulação, 
permanecem como referências importantes para o enten-
dimento do que seja a Indústria Cultural e a comunicação 
de massa, sendo estudo recomendado para todos os que 
desejem compreendem como os veículos de comunicação 
de massa se relacionam com tudo que emana da sociedade, 



desde seus primórdios. As diferenças substanciais encon-
tradas no confrontamento entre o pensamento de Benjamin 
e o de Adorno e Horkheimer se devem principalmente ao 
distanciamento temporal em que foram formulados os mes-
mos. Benjamin adotou uma postura mais tolerante talvez, 
pois tentava vislumbrar os possíveis efeitos que as novas 
tecnologias de reprodução poderiam exercer sobre a cultura 
e a sociedade, identificando aspectos positivos e negativos 
deste fenômeno. Isso, em um momento em que tais avan-
ços ainda se apresentavam modestamente para a sociedade. 
Entretanto, Benjamin não vivenciou, como os outros dois 
autores, o início de uma era profundamente mediada pe-
los meios de comunicação, em que os temores do que estes 
meios poderiam produzir se tornam cada vez mais reais, 
enquanto as esperanças de uma democratização do con-
hecimento, supostas por ele, revelam-se um devaneio im-
provável.

No Brasil, como em outros locais de alfabetização tar-
dia, a Indústria Cultural se expandiu a partir das imagens. E 
essa não é uma prerrogativa somente para justificar o modo 
como a televisão se projetou como veículo de massa. Antes 
mesmo do surgimento e da expansão da indústria televisiva, 
os jornais e revistas do início do século XX já se valiam 
das imagens para garantir espaços e atrair compradores em 
um país de iletrados. Hoje, ainda, a fotografia é o destaque 
da capa, tão cuidadosamente escolhida para compor a man-



chete quanto o próprio texto, e em alguns casos até mais. A 
imagem deve falar por si, deve se destacar sobre as demais, 
deve impactar e atrair o consumidor antes mesmo que este 
chegue ao ponto de venda, deve vender jornais e revistas 
mesmo a distância. 

Assim, seguindo a lógica que movimenta a produção da 
Indústria Cultural desde seu surgimento, e com ainda maior 
voracidade frente a uma volumosa concorrência, a impren-
sa segue buscando sua matéria-prima naquilo que emane 
da sociedade e que possa ser diferente o suficiente para se 
destacar sobre seus concorrentes, porém comum e similar 
o bastante para atender ao maior público que possa aferir 
(MARCONDES FILHO, 1989, P.72). Seguindo esta deter-
minação, não há porque supor que a violência urbana possa 
ficar de fora das manchetes, visto ser um dos problemas que 
preocupa todos os segmentos da sociedade. O que se ques-
tiona é a maneira como questões tão significativas como 
esta são tratadas com a superficialidade da produção indus-
trial.

“Do ponto de vista jornalístico, pre-
domina em grande parte das matérias 
um tratamento superficial, que revela 
um investimento ainda pequeno das 
redações em retratar o setor com a im-
portância que ele tem. Assim, vive-se 
uma contradição: enquanto a mídia 
denuncia a gravidade da crise da segu-
rança pública do país, abdica, na maior 



parte do tempo, do papel de tomar a di-
anteira no debate sobre o tema – o que 
poderia motivar ações do Estado mais 
eficazes e abrangentes.” 50

Os jornais diários possuem uma lógica de produção que, 
em si, já é empecilho para o aprofundamento do assunto 
de qualquer natureza. A busca desenfreada e cotidiana pelo 
acontecimento factual, inédito, impactante que mereça ser 
transformado em notícia, impossibilita qualquer investiga-
ção reflexiva sobre aquilo que se veicula. E principalmente, 
sobre os efeitos imediatos e futuros do que se veicula. É a 
vida transformada em espetáculo.

50PAIVA, Anabela e RAMOS, Silvia (coordenadoras). “Mídia e Vio-
lência: Como os jornais retratam a violência e a segurança pública no 
Brasil”. Relatório preliminar de pesquisa. Rio de Janeiro: Centro de 
Estudos de Segurança e Cidadania (CESC) da Universidade Cândido 
Mendes, maio de 2005. p.39.



2.2 – O conceito de espetáculo

O conceito de “sociedade do espetáculo” foi desenvolvi-
do pelo teórico francês Guy Debord51 , nos anos de 1960, e 
apresentado ao mundo em novembro de 1967, quando foi 
lançado, em Paris, a primeira edição de “A sociedade do es-
petáculo”, obra em que ele apresenta sua teoria crítica sobre 
o modo como a dinâmica das sociedades capitalistas pas-
sam a gerenciar a vida humana e as relações sociais, através 
de uma avalanche de imagens espetaculares, condenando o 
homem ao papel de espectador passivo da própria existên-
cia. Anos se passaram, e as idéias de Debord apresentam-
se cada vez mais atuais, tanto que o próprio abre a edição 
de 1992, ratificando que os acontecimentos que o levaram 
a tecer sua análise permanecem e se intensificam, não ha-
vendo razão de qualquer natureza capaz de suscitar uma 
revisão de suas teorias.

“Toda a vida das sociedades nas 
quais reinam as modernas condições 
de produção se apresenta como uma 
imensa acumulação de espetáculos. 
Tudo o que era vivido diretamente tor-
nou-se uma representação.”  52

DEBORD, Guy. “A sociedade do espetáculo”. Rio de Janeiro: Con-
traponto, 1997.

DEBORD, Guy. “A sociedade do espetáculo”. Rio de Janeiro: Con-
traponto, 1997. p,13.
52

51



A sociedade do espetáculo é a sociedade capitalista 
levando sua lógica de mercado ao extremo, ao transformar 
a própria vida em mercadoria. A relação entre produção e 
consumo é definitivamente seccionada, para dar lugar a di-
nastia do consumismo desenfreado. E para que o consumo 
possa ter tamanho destaque é preciso que ele ultrapasse as 
limitações daquilo que seja meramente necessário consumir. 
É preciso criar uma necessidade, suscitada pelo imaginário, 
que agregue novos valores, antes inimagináveis, a tudo 
que agora é oferecido como produto. A lógica do consumo 
invade até mesmo os relacionamentos. Pessoas passam a 
consumir umas as outras sem se darem conta da crueldade 
destas relações.

“O espetáculo é o momento em que 
a mercadoria ocupou totalmente a vida 
social. Não apenas a relação com a mer-
cadoria é visível, mas não se consegue 
ver nada além dela: o mundo que se vê 
é o seu mundo. A produção econômica 
moderna espalha, extensa e intensi-
vamente, sua ditadura. Nos lugares 
menos industrializados, seu reino  já 
está presente em algumas mercadorias 
célebres e sob a forma de dominação 
imperialista pelas zonas que lideram 
o desenvolvimento da produtividade. 
(...)Para conseguir isso,  é preciso que 
essa mercadoria total retorne fragmen-
tadamente ao indivíduo fragmentado, 
absolutamente separado das forças 
produtivas que operam como um con-



Os veículos de comunicação de massa, e os avanços tec-
nológicos a eles relacionados, assumem um papel funda-
mental neste contexto, pois será através deles que os indi-
víduos terão suas consciências alienadas diariamente pela 
profusão de informações de toda a natureza e importância, 
formatadas e balanceadas para fazê-los supor que estão per-
feitamente integrados aos acontecimentos do mundo, e que 
dele são parte atuante, sem perceber, por um instante que 
seja, que se transformou em receptor da vida que deveria 
viver. 

“O conceito de espetáculo unifica 
e explica uma grande diversidade de 
fenômenos aparentes. Suas diver-
sidades e contrastes são as aparências 
dessa aparência organizada social-
mente, que deve ser reconhecida em 
sua verdade geral. Considerado de 
acordo com seus próprios termos, o es-
petáculo é a afirmação da aparência e a 
afirmação de toda vida humana – isto 
é, social – como simples aparência. 
Mas  a crítica que atinge a verdade do 
espetáculo o descobre como a negação 

Idem. p, 30/31.53

junto. Nesse ponto, a ciência da domi-
nação tem que se especializar: ela se 
estilhaça em sociologia, psicotécnica, 
cibernética, semiologia, etc., e controla 
a auto-regulação de todos os níveis do 
processo.” 53



54

Dentro da sociedade do espetáculo a experiência daquilo 
que é ou pode ser vivido diretamente pelos indivíduos, dá 
lugar a uma forma de representação da vida que é, em ver-
dade, um simulacro da realidade. As imagens veiculadas 
pela mídia, devidamente trabalhadas para assumir aparên-
cia de real, de verdade incontestável, serão responsáveis 
pela construção de sentido nos indivíduos e na sociedade. 
Segundo Debord 55 , “o espetáculo não é o conjunto de ima-
gens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por 
imagens.” Serão estas imagens que dirão às pessoas sobre o 
que devem refletir ou comentar, sobre como agir e pensar. 
O crescente de informações veiculadas pelos meios de co-
municação, na velocidade imposta pela pós-modernidade, é 
tamanho, que os indivíduos não mais avaliam ou ponderam 
sobre seus conteúdos, abdicando passivamente de qualquer 
esboço crítico sobre o que consomem.  O espetáculo atende 
a uma lógica de poder, e de publicitar este poder, garantindo 
sua manutenção pela força com que ocupa o imaginário das 
pessoas. Uma forma de alienação poderosa, pois se estabel-
ece justamente criando a ilusão de intensa participação em 
tudo o que acontece no mundo.

55
Idem. p,16.
Ibidem.p,14.

visível da vida; como negação da vida 
que se tornou visível.” 54



Douglas Kellner irá complementar o entendimento do 
que seja a sociedade do espetáculo, apresentando a cultura 
do espetáculo como um palco de um crescente fervilhar de 
imagens e notícias, em que conteúdo e relevância se perdem 
na profusão de informações veiculadas. Tudo é, ou pode ser, 
espetáculo. Qualquer evento, pessoa ou circunstância pode 
ser espetacularizado em detrimento de outrem. Só vemos e 
percebemos a informação que tiver maior efeito em nossas 
mentes, dessa forma estamos todos sujeitos à “desinforma-
ção” potencial que a mídia proporciona diariamente.

56

“A sociedade modernizada até 
o estágio do espetacular integrado 
se caracteriza pela combinação de 
cinco aspectos principais: a inces-
sante renovação tecnológica, a fusão 
econômico-estatal, o segredo general-
izado, a mentira sem contestação e o 
presente perpétuo.”   

DEBORD, Guy. “A sociedade do espetáculo”. Rio de Janeiro: Con-
traponto, 1997.p,175.

56

“A vida político-social também é 
moldada pelo espetáculo. Os conflitos 
sociais e políticos são crescentemente 
afastados das telas, que mostram as-
sassinatos surpreendentes, ataques 
terroristas, escândalos sexuais de ce-
lebridades e políticos e a violência 
explosiva do cotidiano. A cultura da 
mídia não aborda apenas grandes mo-
mentos da experiência contemporânea, 
mas também oferece material para fan-



Para Kellner, vivemos hoje em uma cultura do infoentre-
tenimento tabloidizada, em que informação e entretenimen-
to se mesclam em formatos pré-moldados de apresentação, 
buscando garantir tanto mais audiência quanto possível, 
ainda que em detrimento da profundidade e relevância dos 
conteúdos veiculados. Tudo agora é “mega”, pois se assim 
não o for não será merecedor da atenção do público.

tasia e sonho, modelando pensamento e 
comportamento, assim como construindo 
identidades.”   57

57

“A cultura da mídia promove espe-
táculos cada vez mais sofisticados para 
conquistar audiências e aumentar o 
poder e o lucro da indústria cultural. 
As  formas de entretenimento perme-
iam notícias e dados, e uma cultura de 
infoentretenimento tabloidizada está 
cada vez mais popular.”  58

58

KELLNER, Douglas. “Cultura da mídia e triunfo do espetáculo” 
In: MORAES, Denis (org) Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: 
Mauad X, 2006. p,119.

Idem, ibidem.

Se os espetáculos sempre se constituíram em um modo 
de aproximar pessoas, desde o Teatro grego e das Arenas 
romanas, vivemos dias em que os megaespetáculos não 
necessitam mais do espaço físico para atender a seu papel 
aglutinador. Pessoas se comovem e se revoltam com o “es-
petáculo da vida”, veiculado cotidianamente pela mídia, 
enquanto se alienam de sua própria existência. A ciência 



e os avanços tecnológicos, sempre tão caros ao homem, 
como provedores de respostas e soluções para as dificul-
dades da vida, e os enigmas do mundo, passam também a 
servir de objeto dos tecnoespetáculos. E parecem atraídos 
por este tipo de publicidade, uma vez que movem cada vez 
mais esforços para desenvolver o inusitado, o espetacular, 
o polêmico, deixando de lado as pequenas questões da vida 
humana, que mesmo sendo essenciais à existência, não se-
jam merecedoras da atenção da mídia.

“À medida que avançamos no novo 
milênio a mídia se torna tecnologica-
mente mais exuberante e está assum-
indo um papel cada vez maior na vida 
cotidiana. Sob a influência da cultura 
multimídia, os espetáculos sedutores 
fascinam os habitantes da sociedade de 
consumo e os envolvem nas semióticas 
do mundo do entretenimento, da infor-
mação e o consumo, influenciando pro-
fundamente o pensamento e a ação.“   59

As análises apresentadas por Debord e Kellner em suas 
obras descortinam uma grave anomalia da sociedade con-
temporânea, e possuem muitos pontos em comum, contu-
do, segundo o próprio Kellner   existem algumas distinções 60

59 KELLNER, Douglas. “Cultura da mídia e triunfo do espetáculo” In: 
MORAES, Denis (org) Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad 
X, 2006. p,122.

Idem. p,135.60



cruciais entre seus trabalhos. A primeira delas é que Debord 
se fundamenta na corrente neomarxista francesa para de-
senvolver um conceito geral do espetáculo, possível de ser 
aplicado a qualquer sociedade, enquanto Kellner se detêm 
no estudo de algumas formas específicas de espetáculos 
relacionados à sociedade norte-americana, fundamentado 
pela teoria critica da Escola de Frankfurt, estudos culturais 
britânicos, teorias pós-modernas francesas e outras perspec-
tivas intelectuais, propondo-se a uma abordagem interpre-
tativa investigativa dos efeitos culturais destas formas de 
espetáculo na sociedade estudada. Talvez estas primeiras 
divergências sejam o determinante para a diferença nas 
conclusões de cada um deles sobre a sociedade do espetá-
culo. Se, para Debord, esta não mais poderá ser suprimida, 
assumindo o controle total da sociedade, para Kellner os 
estudos de caso demonstraram existir contradições dentro 
da própria estrutura do espetáculo, que poderão sugerir a 
possibilidade de escape da alienação massificada pelo con-
trole da mídia. Ambos entretanto concordam que a mídia 
na atualidade é uma força invisível, capaz de determinar a 
própria realidade, assumindo o controle de toda a produção 
de sentido que antes deveria emanar da sociedade.



2.3 – Mídia e afeto

A discussão acerca da produção de afetividade pela mí-
dia constitui um exercício crítico profundo, que nada tem 
a ver com uma especulação emotiva ou um ensaio sobre a 
conquista de público através do entrelaçamento de prefer-
ências e subjetividades. Trata-se antes de tudo de um estudo 
aprofundado das simbologias e significados que os veículos 
de comunicação, através de suas construções lingüísticas e 
estéticas, são capazes de suscitar nas massas a quem diri-
gem seus produtos. 

É preciso, então, apresentar a conceituação desta nature-
za simbólica, objeto de estudo da Semiologia. Símbolos são 
representações de um real concreto, os conjuntos de ele-
mentos formulados pelo homem para se fazer compreender, 
através das relações que se estabelecem entre significante, o 
que há por si só, e significado, as formulações interpretati-
vas por ele inspiradas. Roman Jakobson   retoma o conceito 
formulado por Charles Sanders Pierce, para apresentar em 
sua obra, “Lingüística e comunicação”, a distinção entre os 
símbolos que compõem toda comunicação humana. Esses 
podem ser de três naturezas: ícone, que opera pela semel-
hança entre significante e significado; índice, que opera por 
uma relação de contigüidade entre significante e signifi-

61

61JAKOBSON, Roman. “Lingüística e comunicação” São Paulo: 
Cultrix, 1974. p,100/101.



cado e símbolo, que opera por uma relação instituída en-
tre significante e significado, que necessita ser apreendida 
previamente para que se possa estabelecer e compreender 
o sentido a que o símbolo faz referência. O signo é fun-
damentalmente produto das relações sociais e da cultura, 
não podendo ser traduzido se delas alienado, assim como, 
podendo assumir significados diferentes em grupos sociais 
diferentes.   

Considerando as formas lingüísticas da mensagem cabe 
primeiramente explicar a natureza arbitrária dos signos 
lingüísticos. Segundo Adilson Citelli , “o homem precisa 
nomear e o faz arbitrariamente, criando o símbolo a que 
chamamos de signo ou palavra.”. Samira Chalub , por sua 
vez, afirma que, “diferentes mensagens veiculam significa-
ções as mais diversificadas, mostrando na sua marca e traço, 
no seu efeito, o seu modo de funcionar”. Assim ela propõe 
um análise da mensagem a partir das funções da linguagem, 
a saber: função referencial, função emotiva, função conota-
tiva, função fática, função poética e função metalingüística. 
Esse formato de análise da mensagem lingüística a partir de 
estruturas bem definidas já não abrange tão amplamente as 
variações presentes na construção do texto jornalístico. A 
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CITELLI, Adilson. “Linguagem e persuasão” Série Princípios. São 
Paulo: Editora Ática, 1995. p, 24.

CHALHUB, Samira. “Funções da Linguagem” Série Princípios. 
São Paulo: Editora Ática, 1993. p, 5.



autora classifica o texto jornalístico, assim como o cientí-
fico, como detentor de uma função referencial ,  portanto, 
distanciado, objetivo, isento e marcado pela construção na 
terceira pessoa do verbo.  A forma construção permanece 
inalterada, até mesmo para reforçar a imagem da objetivi-
dade, isenta de outro interesse que não seja o e informar. 
Entretanto, o texto jornalístico atual apresenta traços signif-
icativos de controle do discurso e das significações que este 
possa produzir, em prol do convencimento, apresentando 
traços de semelhança com o discurso da retórica.

“Esta, já vimos, se caracteriza como 
a arte da expressão e da persuasão 
empregada como técnica política, em 
virtude de seus efeitos de instrumental-
ização e controle dos discursos. Serve 
para convencer, no sentido racionalista 
do termo, e para agradar ou bajular, o 
que dá bem o alcance de seu aspecto 
afetivo ou irracional – portanto, em 
linha gerais serve para comunicar idé-
ias e emoções, produzindo sensações. 
Retórica e estética entrelaçam-se com 
muita freqüência.”  65
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As imagens são uma esfera ainda mais complexa na 
compreensão dos símbolos, pois podem operar tanto como 
ícones, índices ou signos, tendo sua interpretação condicio-
nada a variáveis como, o contexto em que se situam, a asso-
ciação a uma mensagem textual, em função de convenções 
culturais, e tantas outras. E assim como são complexas, são 
também detentoras de grande poder de atração sobre indi-
víduos, e sobre as massas. Muniz Sodré esclarece que “A 
influência das imagens sobre o psiquismo é compreensível 
quando se leva em consideração que ela é igualmente uma 
dessas operações.”   Ou seja, as imagens possuem o poten-
cial de atuar diretamente em setores do inconsciente que as 
assimilam através de simbolismos relacionados primordial-
mente à emoção, ao invés da razão.
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“A particularidade do signo estético 
é a pluralidade do sentido, a polisse-
mia que justifica tanto a abertura do 
sentido (a possibilidade de a obra mu-
dar de significação ao longo do tempo) 
como a relação mutável com o mundo 
externo. Nesta relação, o signo estético 
funciona como signo de “comunica-
ção”, abrindo-se para uma semântica 
do imaginário coletivo, presente na 
ordem das aparência fortes ou formas 
sensíveis que investem as relações 
subjetivas no espaço social”  67
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No que tange este estudo, cabe investigar como a asso-
ciação de textos e imagens veiculados nas manchetes e ca-
pas de jornais podem criar significações, associadas à men-
sagem que estão transmitindo, que estimule em seu público 
o estabelecimento de entendimentos, opiniões e percepções 
estruturadas sobre um conteúdo emocional sobre o qual não 
lhes é dado a oportunidade de reflexão racional. A emoção 
trabalhada não para uma compreensão afetiva do mundo, 
mas para absorção, tanto menos racional quanto possível, 
de conteúdos e ideologias, seguindo a lógica do espetáculo 
denunciada por Debord (DEBORD, 1997).

“A imagem-espetáculo resulta desta 
operação como uma espécie de forma 
final da mercadoria, que investe na 
forma difusa ou generalizada a trama 
do relacionamento social, reorientando 
hábitos, percepções e sensações. Uma 
grande diversidade de aspectos da vida 
social – da alimentação à política e ao 
entretenimento – é ressignificada ou 
“colonizada” pela lógica do espetácu-
lo, graças a essa reorientação intelec-
tiva e afetiva.” 68

Idem. p, 81.68



Pensar na demonização dos jornalistas como se estes 
se dedicassem exclusivamente em elaborar estratégias de 
dominação das massas é um exagero sem par. Porém, crer 
que a empresa jornalística atue ingenuamente na produção 
e veiculação de seus conteúdos, sem conhecer ou perceber 
os efeitos concretos e simbólicos que produz na sociedade é 
algo inconcebível até para os mais afeitos em sua defesa. Os 
próprios dirigentes e representantes dos veículos admitem 
que, cada vez mais, na busca de qualidade competitiva, in-
vestem na produção estética de seus conteúdos, no planeja-
mento editorial e gráfico, na construção de uma identidade 
visual cativante. Ora, no modelo capitalista tantos inves-
timentos não podem se dar na ordem do experimental. É 
preciso que profissionais qualificados estudem, elaborem, 
planejem, e, por fim, implantem todas as diretrizes para se 
alcançar tais metas. É possível então supor que na menor 
intensidade que seja, a mídia detêm o mesmo conhecimento 
acerca de seus efeitos que seus críticos. Se não usa delib-
eradamente os artifícios de exacerbação das imagens para 
o exercício de dominação das massas, também não se ret-
rai ao perceber que assim o fez, antes o contrário, usufrui 
habilmente dessa capacidade de movimentar as massas e 
produzir realidade.



A sociedade pós-moderna é a sociedade das imagens, 
que hoje se sobrepõem as todas as outras formas de estímu-
lo sensorial, envolvendo os indivíduos em um novo uni-
verso simbólico, não mais fruto das associações coletivas 
de produção de sentido, mas mediados pelos veículos de 
comunicação de massa. É no convite a essa imersão que a 
mídia produz afetividade, atuando no imaginário para pro-
duzir opiniões que irão emergir do emocional, com pouca 
ou nenhuma reflexão racional. Mas como a imagem pode 
alçar esse objetivo? É preciso então compreender que men-
sagens uma imagem pode suscitar para que efetivamente 
seja capaz de produzir realidade.

“(...) ou seja, a mídia não se define 
como mero instrumento de registro 
de uma realidade, e sim como dis-
positivo de produção de um certo 
tipo de realidade, espetacularizada, 
isto é, primordialmente produzida 
para a excitação e gozo dos senti-
dos. Com a mídia, o sismógrafo e 
o sismo são a mesma coisa.”69

69 Idem. p, 77.



2.4 – Para uma análise da imagem

Para realizar uma análise da imagem, em sua função de 
produção de sentidos, cabe antes compreender o momento 
em que as imagens deixam de ser prerrogativa da expressão 
artística e passa a se constituir em produto de uma sociedade 
de consumo. O clímax dessa transição acontece logo após a 
Segunda Guerra Mundial (ARGAN, 1992), quando os Es-
tados Unidos assume  posição de hegemonia na produção 
artística e cultural do mundo, estendendo para este cam-
po o domínio político-econômico que traçava para si. Lá, 
fundamentada nos conceitos positivistas, tão caros para a 
sociedade norte-americana, a arte vai se lançar a aventura 
da experimentação, da busca constante do novo, de um en-
trelaçamento com as tecnologias de produção disponíveis, 
até, por fim, se constituírem em expressões de uma cultura 
industrializada, lenta e completamente apropriada pelo 
mundo da comunicação de massa. E são as imagens, antes 
domínio estético dos artistas, que vão dar forma e sustenta-
ção à expansão da comunicação de massa.

“Nunca o mundo foi tão ávido e pró-
digo de imagens como hoje. O aparato 
tecnológico-organizativo da economia 
industrial não limita, e sim potencia a 
função da imagem. Existem grandes 
indústrias que vendem apenas imagens: 
o cinema, a radiotelevisão, a publici-
dade etc. Sem a informação por meio 



Mas que imagem seria essa capaz de envolver tantos, que 
se possa considerar uma massa, em uma mesma produção 
de sentidos, que possa ser denominada de cultura de massa?  
A fotografia será, sem dúvida, a representante primeira de 
uma era dominada por imagens que se apresentam como re-
produção legítima e incontestável do real. E que conseguem 
seu intento exaltando a suposta isenção do processo técnico 
pelo qual são captadas, que excluiria a intervenção humana. 
Sem as imagens fotográficas, os jornais não seriam capazes 
de sustentar com tanta facilidade o mito da objetividade, 
que dentro da lógica da comunicação de massa lhes confere 
a credibilidade necessária para vender o produto notícia.
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da imagem, não existiria uma cultura 
de massa, e a cultura de uma sociedade 
industrial não pode ser senão uma cul-
tura de massa.”

“Diante da semelhança incontestável 
entre o resultado e o modelo – afinal 
era uma imagem analógica, resultado 
da impressão da realidade sobre uma 
placa fotossensível – as pessoas pas-
saram a ver a fotografia como uma 
espécie de “janela” para o mundo. Por 
mais incrível que parecesse, era ver-
dade, porque ali estava a foto para 
provar.” 71

ARGAN, Giulio Carlo. “ A crise da arte como ciência européia”. In: 
Arte Moderna. São Paulo:Cia das Letras, 1992. p,509.

GURAN, Milton. “A imagem digital e a credibilidade jornalística.” 
Ensaio apresentado para a revista Paparazzi p,2.
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Lúcia Santaella     propõe uma análise das imagens a 
partir da distinção entre três momentos significativos no 
processo evolutivo de produção das mesmas, que ela irá 
denominar de três paradigmas da imagem. Seguindo um 
critério materialista, que irá se  focar no modo de produção, 
ela dividirá as imagens em pré-fotográficas, fotográficas e 
pós-fotográficas , avaliando cada um desses momentos em 
relação ao seu modo de armazenamento, o papel do agente 
produtor, a natureza das imagens, a relação entre as imagens 
e o mundo, os meios de transmissão e o papel do receptor. 
Este estudo irá se deter na investigação da relação entre as 
imagens pré-fotográficas e as fotográficas, visto entender 
que a manipulação das imagens digitais, ditas pós-fotográ-
ficas, no jornalismo ainda não constitui prática usual, e es-
barra em uma série de questões éticas não cabíveis aqui. 
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SANTAELLA, Lucia. “Os três paradigmas da imagem”. In: SA-
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SANTAELLA, Lucia. “Os três paradigmas da imagem”. In: 
SAMAIN, Etienne (org) O Fotográfico. São Paulo: Hucitec/
CNPq, 1998. .A proposição de Lucia Santaella, apresentada na 
página 298, baseia-se na observação das transformações opera-
das nos modos de produção da imagem, e se consiste no esta-
belecimento de três paradigmas: “1. paradigma pré-fotográfico, 
ou produção artesanal, que dá expressão à visão por meio de 
habilidades da mão e do corpo; 2. paradigma fotográfico, que 
inaugurou a automatização na produção de imagens por maio de 
máquinas, ou melhor de próteses óticas; e 3. paradigma pós-fo-
tográfico ou gerativo, no qual as imagens são derivadas de uma 
matriz numérica e produzidas por técnicas computacionais.”
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Dessa forma, embora as imagens digitais dividam espaço 
com as analógicas no universo jornalístico, elas não se 
abrem ao desenvolvimento das potencialidades apresenta-
das por Santaella.

“Duplo, registro, reflexo e emanação 
do mundo físico, o paradigma fotográ-
fico funciona como uma metonímia, 
numa evidente relação por contigüi-
dade, biunívoca entre o real e sua 
imagem. Seu ideal de conexão indica 
o modelo físico, a ligação física que 
a gerou. É uma imagem-documento, 
fruto da aderência seguida do afasta-
mento de uma agente em luta ante a 
visibilidade do real. Nela, um frag-
mento do real é capturado pela má-
quina por meio de um sujeito. Som-
bra, resto, corte, neste tipo de imagem 
o índice reina soberano.” 74

74SANTAELLA, Lucia. “Os três paradigmas da imagem”. In: SA-
MAIN, Etienne (org) O Fotográfico. São Paulo: Hucitec/CNPq, 1998. 
p, 305.

Assim, para uma análise das imagens que permeiam a 
produção da notícia cabe compreender as mudanças que a 
transição do período pré-fotográfico para o fotográfico irão 
desencadear, especialmente no que tange as relações entre a 
imagem e o mundo, e aos efeitos destas imagens no recep-
tor. Se a imagem artesanal era fruto de uma representação 
do mundo, apreendida pelo agente produtor através do ol-
har que desvela o real, e por isso mesmo carregada de uma 



explícita subjetividade que a torna única, a imagem fotográ-
fica tentará reproduzir o real, capturando o instante único 
em que ele acontece, buscando o distanciamento do olhar, 
que é transferido para a lente da câmera, para atestar a vera-
cidade da imagem, que existirá autônoma de seu produtor. 
É o recorte do real que deixa de existir no instante de sua 
captura, para se perpetuar em suas múltiplas reproduções. 
Essas mudanças serão responsáveis por modificações sub-
stanciais na percepção das pessoas, que não mais necessi-
tam se entregar ao exercício reflexivo de contemplação da 
imagem para alçar sua compreensão. A imagem fotográfica 
é pronta, sintética, acabada nela mesma. Basta ao recep-
tor observar para reconhecer o seu conteúdo e aceitá-lo tão 
somente.

“Imagem sobretudo profana, frag-
mento arrancado do corpo da natureza, 
a imagem fotográfica oferece-se a ob-
servação, produzindo como primeiro 
efeito no receptor a aquiescência do 
reconhecimento. Memória e identifi-
cação são os binômios típicos no ato 
de recepção da imagem no paradigma 
fotográfico.” 75

75 SANTAELLA, Lucia. “Os três paradigmas da imagem”. In: SA-
MAIN, Etienne (org) O Fotográfico. São Paulo: Hucitec/CNPq, 1998. 
p, 307.

Resta então compreender como interpretar os conteúdos 
veiculados através destas imagens que são, a todo o mo-
mento, oferecidas pelos meios de comunicação de massa. 



Roland Barthes (BARTHES,1980), em seu estudo sobre a 
retórica da imagem, identifica nelas três mensagens: uma 
mensagem lingüística, uma mensagem conotativa e uma 
mensagem denotativa da imagem. A mensagem lingüística 
será portadora de significados em dois níveis, o denotativo, 
relacionado ao que o texto diz objetivamente e que capta-
mos mais de imediato, e outro conotativo, mais sutil, que 
sugere algo na mensagem ou remete a conceitos e idéias 
que repousam no senso comum. Sua principal função será 
a de conduzir a identificação e interpretação daquilo que 
se pretende transmitir, evitando que o público se perca nas 
múltiplas cadeias de significados que a imagem pode sus-
citar. Barthes afirma que “desenvolvem-se, assim, em todas 
as sociedades, técnicas diversas destinadas a fixar a cadeia 
flutuante de significados, de modo a combater o terror dos 
signos incertos.” .

Para interpretar as mensagens contidas na imagem pro-
priamente dita, é preciso fazer distinção entre suas funções 
denotativas e conotativas. A mensagem denotativa constitui 
a estrutura primária da imagem, aquela que não mais se pode 
reduzir. Ela é, tão-somente, a relação que a imagem tem, de 
ordem direta, com os objetos reais que ela representa. Já a 
mensagem conotativa da imagem corresponde às interpre-
tações que ela sozinha, independente dos recursos textuais, 

BARTHES, Roland. “A retórica da imagem”. In: O óbvio e o ob-
tuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p,32.
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é capaz de despertar nas pessoas. Esses entendimentos pas-
sam por uma percepção subjetiva e cultural dos elementos 
que compõem a imagem e da forma como ela é apresentada, 
sendo portanto conotativos. E variáveis também, posto que 
as relações entre significantes e significados se estabelecem 
dentro de contextos sociais, podendo variar, em diferentes 
graus, de grupo para grupo. Segundo Barthes:

“Esse domínio comum dos significa-
dos de conotação é o da ideologia, que 
teria que ser absolutamente único para 
uma sociedade e uma história dadas, 
quaisquer que seja os significantes de 
conotação a que recorra. 

À ideologia geral, correspondem, na 
verdade, significantes de conotação 
que se especificam conforme a sub-
stância escolhida. Chamaremos a estes 
significantes conotadores, e ao con-
junto dos conotadores, uma retórica: 
a retórica aparece, assim, como a face 
significante da ideologia.”77

77 BARTHES, Roland. “A retórica da imagem”. In: O óbvio e o ob-
tuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p,40.

Toda fotografia, portanto, possui um plano de signifi-
cação no nível denotativo, já que seu significado imediato 
no remete aos objetos reais que ela representa. No entanto, 
a fotografia de imprensa possui uma significação no nível 
conotativo muito forte, que está relacionada com o que se 
quer dizer com aquela imagem. No jornalismo, assim como 
na publicidade, a fotografia nunca é obra do acaso. Toda a 



técnica empregada - ângulos, iluminação, arranjo ou apa-
rente descompromisso - está voltada para que a imagem 
possa dizer alguma coisa, ou seja, possa promover signifi-
cados que vão além da própria representação, e que, em 
geral, necessitam de um saber para sua compreensão, e que, 
portanto, se encontram em um nível conotativo de signifi-
cação.

 “Todos nós sabemos que esta 
“verdade” é extremamente relativa, 
já que uma fotografia expressa sem-
pre uma série de escolhas do autor, 
e, por via de conseqüência, a sua 
visão das coisas.” 78

78 GURAN, Milton. “A imagem digital e a credibilidade jornalística.” 
Ensaio apresentado para a revista Paparazzi p, 3.

Para efeitos deste estudo, a obra de Barthes conduzirá a 
investigação das imagens fotográficas veiculadas nas man-
chetes de O Dia, buscando traduzir forma e conteúdo para 
poder identificar as mensagens que elas veiculam e o im-
pacto que podem gerar nas estruturas sociais.



Capítulo III – A violência no jornal O Dia

Este trabalho propõe uma análise qualitativa das capas 
do jornal “O Dia” entre os dias 23/06/2007 e 10/08/2007. 
Pretende-se analisar o tratamento dado às manchetes cujo 
mote seja relacionado à violência urbana e ao medo que se 
espalha entre os habitantes da cidade do Rio de Janeiro. A 
extensão ampliada do corpus da pesquisa está relacionada 
ao fato de que dentro do período estudado aconteceram 
nesta cidade os Jogos Pan-americanos, correspondendo a 
um período de manchetes mais alegres e vibrantes, em con-
formidade com as expectativas anunciadas para o evento, 
sendo a “guerra urbana” relegada a segundo plano. Findo o 
Pan, logo em seguida o tema retoma seu destaque de capa. 
Este hiato, que tanto pode representar uma trégua nos con-
flitos cotidianos quanto um desinteresse midiático, pode 
colaborar para a compreensão dos efeitos que as imagens e 
signos que compõem as manchetes podem suscitar no pú-
blico. A análise dos casos será paulatinamente apresentada, 
buscando fundamentação nos pressupostos teóricos que 
norteiam esta pesquisa.



3.1 – As estratégias de espetacularização – “Lin-
guagem e persuasão”

Das 47 edições analisadas, 33 traziam, de alguma for-
ma, notícias sobre violência em suas capas, sendo que des-
tas, oito as veiculavam com grande destaque de capa, com 
fortes elementos de construção do espetáculo, intensamente 
persuasivos em sua construção, capazes de levar muitos 
leitores a uma imediata aceitação das mensagens veicula-
das, pela forte identificação que forma e conteúdo, devida 
e tecnicamente trabalhados, evocam no imaginário. Essas 
oito edições foram selecionadas para um aprofundamento 
da análise proposta por esta pesquisa.

Na edição de 23 de junho, uma manchete do jornal dizia: 
“Ele não aquenta mais o barulho dos tiros” sobre a única 
foto da capa, em que um menino, com uniforme escolar 
da rede pública, aparece agachado junto a uma parede com 
as mãos na cabeça, na altura dos ouvidos. A legenda sob 
a foto apresenta o menino como “um retrato da rotina de 
violência que tomou conta da região da Penha e Complexo 
do Alemão.” O texto segue afirmando que “depois de um 
longo período sem aulas por causa da ocupação policial e 
dos constantes confrontos com traficantes, as crianças pu-
deram voltar – amontoadas -  aos colégios, mas continuam 
sofrendo no caminho de ida e volta para a casa. No Alemão, 
nem posto de Saúde a comunidade tem mais”. E ainda que a 



reportagem deve ser lida na página 11. O texto dessa forma 
construído estimula uma identificação com a imagem de tal 
intensidade que persuade o leitor de sua revoltante veraci-
dade. Não cabe perguntar porque razão as crianças teriam 
voltado amontoadas aos colégios? Como teriam consegui-
do isso? Que fim teria tido o posto de Saúde? Na reporta-
gem interna, o drama dos estudantes é relegado a poucas 
linhas sobre a demora na liberação dos alunos devido a um 
tiroteio, e um box explica que o Posto de Saúde da Famí-
lia Alemão teve o atendimento transferido provisoriamente 
para o posto de Ramos, a 300 metros de distância. O leitor 
que se detiver na leitura da capa poderá terminar a leitura 
firmemente convencido de que a sociedade já não é capaz 
de proteger suas crianças, tampouco garantir o acesso à 
educação e à saúde públicas, já tão precários, frente a um 
crescente de violência que é incapaz de controlar.

No dia 28 de junho toda a capa é dominada pela man-
chete “Polícia toma o Alemão e mata 19”. O fundo preto 
usado para destacar a notícia ocupa quase a totalidade do 
espaço da capa, estratégia muito usada em diagramação 
para traduzir o pesar com o fato a ser apresentado. Três fo-
tos bastante impactantes são acompanhadas de chamadas 
que irão dar a tônica do espetáculo: “1350 desembarcam na 
guerra da Z. Norte”, “A guerra travada entre policias e trafi-
cantes nas favelas do Rio viveu, ontem seu dia D”, “... ga-
rantiu que as mega operações vão continuar”. A linguagem 



desenvolvida no texto a todo momento lembra o leitor que 
a notícia ali apresentada é o relato de uma guerra travada 
nas ruas residenciais da cidade, pelo controle de territórios 
urbanos. E exalta a dimensão dos esforços necessários para 
este enfrentamento: são as “mega operações” policiais, cuja 
grandeza de um lado, destaca o empenho dos órgãos públi-
cos no combate à criminalidade, mas de outro, apresenta à 
população sua condição de refém de uma situação impos-
sível de ser solucionada com simplicidade. A exaltação do 
“estado de guerra” legitima as mortes em combate, o ex-
termínio em prol da manutenção da ordem. No interior do 
jornal, as quatro primeiras páginas - 3 a 6 - que sucedem 
a capa são dedicadas a reportagem. Ainda na capa texto e 
imagem enfatizam a necessidade de se reunir 1350 homens 
das polícias Civil e Militar e da Força Nacional de Seguran-
ça para conseguir combater a mais bem armada quadrilha 
da cidade, inspirando ainda maior insegurança frente a uma 
criminalidade transformada em poder paralelo, e que para 
ser combatida demanda esforços de guerra do poder consti-
tuído representado pelas forças públicas de segurança.

No dia seguinte a capa dará destaque a dois aspectos 
distintos da violência urbana, mas igualmente aflitivos, tra-
zendo como manchetes: “Vítima de pitboys encontra tax-
ista herói” e “Tráfico do Alemão empurrou menores para 
a morte”. A primeira é um desdobramento do caso da do-
méstica Sirlei Dias de Carvalho Pinto, espancada por ra-



pazes de classe média alta em ponto de ônibus na Barra da 
Tijuca, que a teriam confundido com prostituta. Durante os 
dias 25, 26 e 27 de junho, o jornal explorou o assunto sob 
o viés ideológico de um confronto moral entre uma classe 
média de princípios deteriorados e o proletariado, humilde, 
porém virtuoso. A segunda manchete é um desdobramento 
da edição do dia anterior, quando aconteceu a ocupação do 
Complexo do Alemão, destacando que entre os mortos no 
confronto haviam três menores, com idades de treze, ca-
torze e dezesseis anos. A chamada da matéria sugere que 
o traficante local, que atende pela alcunha de Tota, ao per-
ceber o grande contingente de policiais no local, covarde-
mente enviou os adolescentes para frente de combate, o que 
resultou em suas mortes. O jornal denuncia a revolta dos 
moradores da região com os traficantes, que estariam dando 
armas aos menores, aliciando-os, sugerindo aos leitores que 
a simples exposição ao armamento poderia ser um deter-
minante para o envolvimento com a criminalidade. O texto 
reduz o problema de tal forma que exclui completamente 
qualquer discussão acerca dos fatores sociais que fazem 
parte da realidade desses menores, considerados em situa-
ção de risco social, e que poderiam contribuir para o enten-
dimento e enfrentamento do problema. Neste dia é possível 
identificar um complexo e sutil paradoxo; lado a lado, as 
notícias apresentam os menos favorecidos ora como bastião 
dos valores morais, ora como peças frágeis e manipuláveis 



no jogo das disputas sociais.
No dia 03 de julho, a capa trazia somente duas fotos, 

uma menor do presidente Lula em que parece esbravejar 
em um discurso inflamado, ao lado de outra bem maior, que 
ocupa mais da metade do espaço gráfico, tanto em altura 
quanto em largura, que o jornal situa como a esquina da 
Rua Barão de Petrópolis, onde os traficantes do local tin-
ham traçado com um pó desconhecido o caminho até as 
bocas-de-fumo da região. A manchete dizia: “Tráfico marca 
caminho do pó no asfalto e demarca território”. No alto da 
matéria uma chamada atribuía ao presidente uma fala de in-
centivo à repressão dura contra os criminosos: “Lula avisa: 
não se enfrenta o crime com rosa e pó-de-arroz”. Mais adi-
ante o texto esclarece que este comentário irônico foi feito 
durante visita à cidade do Rio para liberar recursos para 
comunidades carentes, quando fez um duro discurso em de-
fesa de ações fortes contra o crime organizado. A legenda 
continha grande quantidade de informações, sendo que al-
gumas delas continham tão-somente afirmativas que pouco 
esclarecem e somente cumprem a função de espetacularizar 
a notícia, estimulando a sensação de que a cidade está aban-
donada e sem forças legítimas que a controlem. Entre as 
informações contidas na legenda, estava a afirmação de que 
“a trilha seria uma forma de atrair viciados, com indicação 
até as bocas de fumo”. Ela também dizia que os bandidos 
“usaram pó para dar demonstração de força”, usando uma 



construção textual que, a princípio, deixa no ar a dúvida se 
o referido pó era o entorpecente, ou algo de outra natureza. 

A partir do dia 06 de julho, as capas de O Dia passaram 
a se ocupar principalmente com a Campanha em prol da 
eleição do Cristo Redentor como uma das sete Maravilhas 
do Mundo Moderno, e com as notícias relacionadas aos Jo-
gos Pan-Americanos, acontecidos nesta cidade. Os textos 
deste período evocam a satisfação do cidadão carioca por 
estar envolvido em dois eventos de tamanha magnitude, e 
que tantos benefícios trariam para a cidade e para sua ima-
gem pública, já bastante desgastada, justamente pelos rela-
tos de acontecimentos violentos. Esta linha de espetáculo 
esportivo e intenso ufanismo segue até o dia 30 de julho, 
com uma edição que marca o fim dos jogos Pan-america-
nos, trazendo muitas imagens dos ídolos vitoriosos e um 
grande arco-íris que neste dia apareceu  sobre o estádio 
João Havelange, apelidado de Engenhão. Durante vinte e 
cinco dias, somente em doze edições trouxeram alguma 
notícia sobre violência estampada na capa, ainda assim no 
formato de uma pequena chamada, geralmente disposta em 
local menos privilegiado na diagramação. Neste período, 
esta lógica editorial e gráfica só foi abandonada nos dias 18 
e 19 de julho, quando a cobertura do desastre aéreo envol-
vendo avião da TAM, em São Paulo, ocupou todo o espaço 
de capa. 

Já no dia 1º de agosto, a manchete que encabeçava a ed-



ição dizia: “Depois do Pan, Rio volta à crueldade da guerra 
urbana”. A foto abaixo, que ocupava toda a largura da man-
cha gráfica do jornal, mostra ônibus e carros queimando 
na Estrada Grajaú-Jacarepaguá. E informa que este foi o 
resultado de uma manifestação popular contra a morte de 
um estudante. As chamas, em contraste com a pouca lumi-
nosidade da noite, dão à foto uma aura avermelhada que se 
ajusta a chamada “cidade vive noite de pânico”. Dispostas 
sobre a foto, pequenas chamadas para fatos acontecidos em 
pontos diferentes da cidade.

No dia 05 de agosto, a edição de domingo abre uma série 
de três dias de reportagens intitulada “Preparados para a 
guerra”. A manchete diz: “Preparados para a guerra no Ca-
tumbi” e mostra fotos de homens armados que, do alto do 
morro, estariam vigiando as ruas com medo de uma invasão 
do bando rival. São aparentemente jovens, e portam, displi-
centemente, armamento identificado na chamada como fuz-
is, metralhadoras e pistolas. Em meio ao colorido da capa, 
esta notícia é diagramada em fundo preto, destacando-a da 
página.

No dia seguinte, a continuidade da reportagem ocupa 
uma área de fundo preto correspondente a meia página em 
que estão dispostas três fotos do mesmo grupo de homens 
armados, acompanhadas da manchete: “Mega operação 
contra abuso de traficantes”. As três fotos são, em verdade, 
uma seqüência de instantâneos de um mesmo momento. 



A diferença entre elas consiste na captura do movimento 
que um membro faz com a pistola, como se simulasse estar 
atirando, enquanto as demais permanecem praticamente na 
mesma posição. A reportagem correlata no interior do jor-
nal tem por título: “A vez da Mineira vai chegar”, atribuin-
do esta afirmação ao secretário de segurança pública José 
Mariano Beltrame, que prometia combater a quadrilha que 
atua naquela parte da cidade. A reportagem traz ainda uma 
série de informações casuais, nenhuma factual ou relevante 
para render três dias de reportagens, e parecem servir tão-
somente de suporte para a veiculação das fotos do bando 
armado no alto do morro, todas muito parecidas. 

A última edição selecionada para esta apreciação é 
a do dia 08 de agosto, que na área central da capa traz a 
manchete “Tráfico da Rocinha ameaça metralhar casas do 
prefeito, de artistas e colégio”. À esquerda da manchete, a 
foto do policial Sérgio Albuquerque preso sob a acusação 
de ser informante de bandidos. Durante a investigação, a 
escuta telefônica responsável pela prisão do policial teria 
revelado um plano dos bandidos da Rocinha para atacar as 
residências de personalidades do bairro de São Conrado. 
Uma transcrição da conversa telefônica é disposta no meio 
do texto, com destaque promovido pelo uso de fonte, cor 
e tamanho diferentes do restante do texto: “Se esses caras 
quiser esculachar a gente aqui, dou-lhe um montão de tiro 
pra dentro daqueles prédios lá de São Conrado, aquelas 



mansão”. Já neste momento, o leitor poderia suspeitar de 
uma contradição. Na reportagem das páginas 03 e 04, o 
conflito fica mais evidente. O fato em si, a ser noticiado, 
é a prisão do policial, os motivos e o modo como ele foi 
descoberto. A página quatro é dedicada ao relato da vida 
pessoal e profissional de Sérgio Albuquerque, incluindo 
seus deslizes éticos. Na página três, no correr da matéria so-
bre a prisão do policial, que tem por título: “Tráfico planeja 
ataques”, em vários momentos o dito plano é mencionado. 
Em um box lateral, a transcrição de outros trechos inter-
ceptados de conversa. Após uma leitura e re-leitura da re-
portagem, fica claro não haver confirmação da existência 
de um plano, de qualquer forma de organização prévia para 
promover um ataque, mas que se trata tão-somente de uma 
ameaça, explícita até, de que se a polícia intensificasse suas 
ações naquela localidade, os bandidos aproveitariam de sua 
posição geográfica estratégica, no alto do morro acima dos 
pontos mencionados, e reagiriam atirando aleatoriamente 
contra as residências, como demonstração de poder, sendo 
que qualquer um dos pontos mencionados como alvo pode-
riam ser atingidos, ou não. 



3.2 – A imagem e o discurso

Na edição de 23 de junho, a imagem conotada em con-
junto com o texto tem como mensagem um forte apelo emo-
cional vindo da fragilidade de uma criança assustada que 
desespero pede o fim dos conflitos. Entretanto, a imagem 
denotada apresenta alguns conflitos com esta mensagem. 
Ao submetê-la a uma investigação mais cuidadosa, isen-
tos das mensagens associadas pelo texto, podemos perceber 
que o menino não aparenta a aflição a ele relacionada, tam-
pouco a posição de suas mãos estão claramente tapando os 
ouvidos, parecem mesmo somente servir de suporte para 
descanso da cabeça. Analisando-a através dos recursos de 
um programa de edição de imagens, no caso o Adobe Photo-
shop, pode-se verificar que houve manipulação na imagem, 
uma tentativa de apagar o desenho que aparece no braço do 
menino, muito semelhante ao contorno de um revólver. O 
texto não afirma, mas sugere que ele sendo estudante estaria 
na escola, entretanto os pequenos trechos do ambiente que 
aparecem na foto não correspondem às instalações comu-
mente encontradas na rede pública municipal. 

Na edição de 28 de junho, o conjunto de fotos e texto 
confirmam a existência de uma situação de guerra, que se 
não é oficializada pelo governo, acontece oficiosa pelas 
ruas da cidade. A primeira foto apresenta um contingente 
significativo de policiais, a maioria vestidos de preto, que 



se agrupam na esquina de uma rua aparentemente de trân-
sito, como a pista onde os carros de polícia estão estaciona-
dos e se preparam para invadir a comunidade. Abaixo desta 
foto, os cidadãos, sem ter onde se refugiar na guerra urbana, 
tentam improvisar esconderijos atrás de carros, enquanto 
não podem retornar a seus lares.  A maior de todas as fotos, 
que liga as outras duas, apresenta um policial fardado de 
uma maneira que remete às imagens recentes de guerras in-
ternacionais, totalmente equipado e armado para combate. 
Enquanto caminha em meio a corpos dos bandidos largados 
no chão, fuma charuto, evocando a imagem cinematográ-
fica do heróico soldado norte-americano, que carrega con-
sigo sempre um charuto para comemorar as vitórias. Entre 
tantos outros policiais presentes na operação, a maioria sem 
este fardamento de guerra, o uso desta imagem serve para 
fortalecer o significado da guerra já instalada, além de, sutil-
mente, evocar a imagem do soldado perfeito norte-america-
no, o “Rambo” invencível, cujos métodos e valores, embora 
questionáveis, seriam sinônimo de eficiência de combate.

No dia seguinte, a imagem denotada apresenta soldados 
em formação para alguma atividade que devessem desem-
penhar. A imagem conotada entretanto, fortalecida pelo 
texto, oferece aos leitores a mensagem do heroísmo dos 
soldados e da segurança advinda de sua presença.

Em 03 de julho, as mensagens denotativa e conotativa 
das imagens estão muito alinhadas. A interpretação cono-



tativa das imagens irá acrescentar  ao conjunto a sensação 
de impunidade que permite que criminosos tracem camin-
hos em vias públicas para atrair clientes. Na foto principal, 
que retrata a ação criminosa, identifica-se com clareza el-
ementos que marcam o espaço urbano, como carros, muros, 
casas e as luzes da cidade. No entanto, não há registro da 
presença humana no local. Ninguém que se apresente capaz 
de intervir, seja para impedir ou testemunhar, seja para des-
fazer o ato da demarcação explícita de território, que tem 
efeitos de desafio ao  poder público. A imagem traduz a 
sujeição da sociedade frente ao medo imposto pelos atos 
violentos dos traficantes. A foto do presidente, em discurso 
exaltado, em tamanho muito menor do que a outra, evoca 
um entendimento de que o poder governamental, mesmo 
que determinado a reverter a situação presente, não é capaz 
de fazer frente à dimensão tomada pelo crescente da violên-
cia urbana na cidade.

Na edição de 1º de agosto, a foto da capa apresenta uma 
manifestação acontecida na estrada Grajaú-Jacarepaguá. As 
mensagens conotadas desta imagem traduzem o abandono 
a que a cidade está entregue. Em meio ao fogo que destrói 
os veículos, em uma importante via de acesso, não há pre-
sença humana. Nem mesmo policiais ou bombeiros que ali 
deveriam estar para controlar a situação. Ao fundo, as luzes 
enfatizam o registro do espaço urbano.  A imagem suscita 
o sentimento de desordem urbana e caos, enquanto o texto 



amplia este entendimento anunciando o retorno à guerra co-
tidiana.

Em 05 de agosto, e no dia seguinte, as imagens, que pa-
recem bastante próximas da lente do fotógrafo, e em sua 
interpretação conotativa carregam um conteúdo que remete 
ao entendimento da impunidade, da sujeição da sociedade 
a um estado de desordem, onde pessoas armadas sentem-se 
livres para exercer o controle e o domínio através da força. 
As fotos mostram homens fortemente armados que, do alto 
do morro, observam o que acontece abaixo deles, com apa-
rente tranqüilidade e displicência. A mensagem conotada 
que esta imagem transmite remete a uma idéia de poder, 
que exercido do alto da cidade, se sente também acima da 
lei. A mensagem textual reforça esta condição ao frisar, 
repetidamente, como os criminosos estão preparados para 
uma guerra, associando as imagens a um conceito de orga-
nização para o controle que a sociedade talvez não se sinta 
capaz de enfrentar.

Na edição de 08 de agosto, as imagens estão em confor-
midade com o que deveriam dizer, o discurso é que a todo 
momento foge da função referencial, que deveria permear 
o texto jornalístico, seguindo por caminhos meramente sen-
sacionalistas. 



3.3 – A construção da atmosfera afetiva

Na edição de 23 de junho, a imagem do menino indefeso, 
agachado, reforçada pelo texto que explicita o desespero da 
criança evoca de imediato a sensação de fragilidade que se 
espalha pela sociedade. O vínculo emocional de identifica-
ção com o medo e a indignação, sentimentos comungados 
por muitos, é potencial e inequívoco. 

Na edição de 28 de junho, a composição de texto e ima-
gens sobre fundo preto já remete a signos que na sociedade 
ocidental, em geral, estão associados a idéia da tragédia e 
do luto. As imagens estão diagramadas para contar uma 
história, que para evitar desvios de entendimento, é refor-
çada pelo texto. Todos os signos que emanam das imagens 
reforçam a sensação pública de que os cidadãos estão sitia-
dos em meio ao crescente de uma guerra urbana sem fim.

No dia seguinte, as imagens simbolizam a vitória da vir-
tude e do heroísmo frente ao mal que vem de todos os lados. 
Na primeira imagem, o taxista tornado herói, por um ato ci-
dadão que praticou, reencontra a pessoa que salvou. O agra-
decimento, que deveria pertencer a esfera do privado, trans-
forma-se em espetáculo público, com cobertura de mídia e 
manchete de capa. Logo abaixo, a manchete afirma que o 
tráfico foi responsável pela morte de menores em confronto 
com a polícia, enquanto a foto relacionada à matéria mostra 
policiais fardados como soldados, armados e posicionados 



para heroicamente oferecer aquela comunidade paz, e aos 
jovens a redenção. 

Em 03 de julho, a imagem de um caminho traçado com 
pó nas ruas da cidade, para indicar os caminhos que levam 
às bocas de fumo, cria a sensação de que o fato se con-
stitui em demonstração de poder pela força e de falta de 
respeito pelo poder constituído pelos governos. A foto do 
presidente Lula ao lado, em um momento do discurso que 
evoca a emoção do calor da retórica, destacando sua fala 
sobre o combate ao crime, é capaz de estimular no imag-
inário coletivo, a sensação de que o representante do poder 
governamental, calorosa e fortemente, conclama para o en-
frentamento do problema. As dimensões das fotos traduzem 
a idéia do confronto entre as estruturas legítimas do poder, 
com seus espaços reduzidos, e o dito poder paralelo, que se 
alastra pela cidade.

Na edição de 1º de agosto, a foto dos carros em chamas e 
a coloração avermelhada que o fogo provocou na foto pro-
duzem um efeito de sensações que ultrapassa a interpre-
tação da foto. As cores fortes, a fumaça, o fogo, tudo isso 
colabora para despertar uma certa agonia e aflição. 

Em 05 de agosto, as imagens de homens tranqüilamente 
desfilando um armamento pesado, sobre um fundo preto e 
junto a um texto que anuncia uma guerra, evoca, de forma 
direta e emocional, signos que remetem a fragilidade do ci-
dadão comum perante o outro que agressivamente demon-



stra sua força bélica e seu poder, suscitando sensações de 
insegurança e medo, fortalecidas pela certeza da falta de 
proteção a que estão submetidos.

No dia seguinte, a continuidade desta série de report-
agens continua exaltando a demonstração de poder dos 
criminosos. Neste caso, mais até que nos demais, a espe-
tacularização dos signos que referenciam à violência e ao 
medo parece tão evidente e sem sentido que faz pensar nos 
interesses que poderiam motivar tamanha exposição de im-
agens que não remetem a nenhuma nova informação, ser-
vindo tão-somente para fragilizar ainda mais a psique dos 
cidadãos. 

Na edição de 08 de agosto, não são as imagens, mas sim 
o texto que irá envolver o público no sensacionalismo da 
notícia. As imagens desta edição dizem respeito estrita-
mente ao fato que estava sendo noticiado, O texto, no en-
tanto, a todo momento afirma com convicção a existência 
de um plano de ataque contra moradores de São Conrado, 
que representam a elite social da cidade, e no imaginário 
das pessoas estão acima dos problemas cotidianos que afli-
gem a maioria das pessoas. Entre os possíveis alvos estaria 
também o prefeito da cidade. Se as elites e os governantes 
já não podem se proteger das demonstrações de poder do 
crime, o que esperar para os demais cidadãos que cada vez 
mais se entendem abandonados a própria sorte?



Considerações finais

O editor de Arte de O Dia, André Hippert, concedeu ent-
revista à SND Latina79  em que explicou o novo projeto grá-
fico do jornal, afirmando que o mesmo foi implantado para 
facilitar a produção e evitar a possibilidade de acontecer er-
ros graves de diagramação, através do uso de modelos pre-
parados que evitam a improvisação. Assim podemos avaliar 
que a forma da notícia em O Dia é previamente elaborada e 
o sensacionalismo que permeia algumas edições não pode, 
de forma alguma, ser encarado como o erro isolado de al-
gum profissional desavisado. Ao contrário, faz parte de um 
projeto editorial e gráfico cuidadosamente elaborado. Con-
sultado durante este estudo acerca dos motivos do veículo 
para manter notícias violentas, diagramadas de forma espe-
tacular, em suas manchetes, e sobre os possíveis efeitos das 
mesmas na sociedade, Hippert afirma que esta é uma visão 
pré-conceituosa do jornal, que há mais de trinta anos se es-
força para se livrar do estigma de sensacionalista, desta-
cando os investimentos no crescimento de outras editorias 
e as campanhas de cunho social idealizadas e promovidas 
pelo jornal. Entretanto, para justificar a presença da violên-
cia nas capas do jornal, afirma: 

Entrevista veiculada no blog http://sndlatina.blogspot.com/2007/09/
o-dia.html, tendo como tema a reformulação gráfica do jornal.

79



“Creio que como jornalistas, o que 
não podemos fazer é tapar o Sol com a 
peneira. O Rio é uma cidade violenta, 
a população vive amedrontada e cenas 
de violência, tiroteios, arrastões fazem 
parte do cotidiano. Agora, isso não é 
exclusividade do jornal O DIA. Todos 
os jornais fazem isso, não dá para não 
noticiar os fatos.” 80

André Hippert em resposta a questionamentos apresentados durante 
a pesquisa deste estudo, através de meio virtual (email), em 26/09/2007, 
12:45.
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Essa afirmativa tem sido a tônica do discurso dos rep-
resentantes dos veículos e de muitos profissionais de jor-
nalismo, agregada à justificativa, quase ingênua, de que é 
o público quem, em última instância, acaba por determinar 
o que será veiculado. Que seja produzido para as massas 
aquilo que elas desejam ler, ver e ouvir. A questão nunca 
respondida é: através de que mecanismos esse desejo é 
revelado? O quantitativo de vendas de exemplares? Seria 
ele um instrumento legítimo? Ou estes números seriam re-
sultado de uma necessidade fomentada nos leitores de con-
hecerem a problemática realidade espetacularizada que é 
noticiada e que, de alguma forma, poderá ter efeitos sobre 
sua existência? 

Mesmo fazendo intensa propaganda de sua reformula-
ção editorial e gráfica, com vistas a atender a um público 
mais variado, e a solidificar uma imagem de sobriedade 
jornalística, o jornal O Dia ainda apresenta forte tendência 



a espetacularização das mazelas cotidianas, especialmente 
aquelas relacionadas com a multiplicidade de acontecimen-
tos que se apresentam como expressão da violência urbana 
na cidade do Rio de Janeiro.

Se, de um lado, O Dia conseguiu exorcizar a imagem 
de veículo popularesco, marcado pelo sensacionalismo ób-
vio, escatológico e, por vezes grosseiro, que vendia o relato 
do crime, de outro, parece que todo esforço empregado na 
superação de sua história passada, serviu mais para desen-
volver uma nova linguagem, mais estudada e elaborada, 
e, por esse motivo mesmo mais impactante, para fazer o 
mesmo com roupa nova, transformando violência urbana 
em espetáculo.

Observando superficialmente, parece somente uma per-
muta semântica. Saem os crimes e entra a violência. Para 
muitos pode até parecer tratar-se do mesmo assunto. Que 
diferença faria afinal? Acontece que crime e violência não 
são essencialmente a mesma coisa, especialmente no que se 
refere ao espaço que ocupam na vida das pessoas. A notícia 
de crimes, dos chamados “plantões de polícia”, configura a 
exibição pública de um embate entre oponentes concretos 
que se encontram em uma realidade da qual o leitor não 
participa. A princípio, ele é tão-somente observador da tra-
gédia humana ampliada pelos meios de comunicação.  

Já o termo violência é a cada dia mais utilizado para ref-
erendar uma gama tão abrangente de conflitos sociais, que 



vão desde brigas de torcidas e gangues, até os confrontos 
armados envolvendo narcotraficantes, eventos que hoje ul-
trapassam os limites a que estavam restritos e eclodem em 
todas as partes da cidade. Se o crime é algo que se observa 
de fora, a violência acontece ao redor das pessoas, e ocu-
pa um lugar de destaque  no imaginário das mesmas. Essa 
proximidade imaginária, a possibilidade de, a qualquer mo-
mento, ser envolvido em acontecimentos que se deseja dis-
tante, faz com que as pessoas adotem uma nova postura, 
agora de vigilância, na maneira com que acompanham as 
notícias. A sensação de insegurança provoca na sociedade 
o temor do outro, um medo coletivo de todos por todas as 
coisas e pelos demais.

E os veículos de comunicação, sob a égide do seu papel 
social, tomam para si função de ser a torre de vigilância, 
pautando cotidianamente essa sujeição a que a sociedade 
está exposta. Essa prerrogativa não é algo que aconteça ex-
clusivamente nas páginas de O Dia. Mas também é fato que 
o mesmo dedica um espaço considerável para a cobertura 
da violência urbana. 

Não é pretensão deste estudo determinar que fatos ou 
informações possam merecer ser transformados em notícia, 
em detrimento de outrem. O que se buscou analisar foi a 
forma da notícia, mais especificamente daquelas que tratam 
de violência urbana, e o modo como estas podem afetar o 
imaginário da sociedade carioca. E nesta análise muito espe-



cífica do tratamento dado às manchetes pode-se confirmar a 
utilização de recursos sensacionalistas, ainda que de nature-
za distinta daqueles que marcaram o primeiro momento da 
história de O Dia, agora bem mais trabalhados para atender 
ao novo projeto editorial e gráfico, assim como a presença 
de fortes elementos de construção de afetividades, tanto em 
textos como em imagens. Em alguns momentos, as reporta-
gens relacionadas às manchetes sequer corroboravam com 
o viés escolhido para compor a capa. 

A postura defendida pelo veículo, de seu distanciamento 
do sensacionalismo e de que o que veiculam é tão-somente 
o fruto do cumprimento do dever jornalístico de informar 
à sociedade acerca de suas mazelas, apóia-se também em 
um conceito imaginário e afetivo, que remonta à aurora do 
jornalismo e relembra os nobres ideais do ofício jornalístico 
de ser um instrumento de transformação social. A evocação 
desta função social da imprensa já não consegue se susten-
tar perante muitos segmentos da sociedade organizada.

“Uma das críticas mais comuns à 
polícia é que ela corre atrás do crime, 
sem a capacidade de preveni-lo com 
planejamento e inteligência. A cober-
tura jornalística, mesmo dos melhores 
jornais do país, padece, em parte, dos 
mesmos problemas. Corre atrás da 
notícia do crime já ocorrido, ou das 
ações policiais já executadas, mas tem 
pouca iniciativa e usa timidamente sua 



enorme capacidade para pautar um de-
bate público consistente com o setor.” 81

PAIVA, Anabela e RAMOS, Silvia (coordenadoras). “Mídia e Vio-
lência: Como os jornais retratam a violência e a segurança pública no 
Brasil”. Relatório preliminar de pesquisa. Rio de Janeiro: Centro de 
Estudos de Segurança e Cidadania (CESC) da Universidade Cândido 
Mendes, maio de 2005. p.39.
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No que se refere ao jornalismo praticado por O Dia hoje, 
reiterando ser esta afirmativa relacionada às práticas em-
presariais e não à conduta dos profissionais do veículo, é 
possível afirmar que o caráter de culto ao espetacular per-
manece como a lógica de produção do jornal, somente se 
apresentando sob nova roupagem – renovada, arejada e 
distinta – e a forma como utilizam os acontecimentos vio-
lentos que ocorrem na cidade para construção das notícias 
grandiosas que estampam suas capas contém fortes elemen-
tos de produção de significados, passíveis sim de suscitar 
temores e, com isso, estimular a cultura do medo.
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Capa, dia 28 de junho de 2007. ................................. p.117
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Capa, dia 30 de julho de 2007.  ................................. p.122
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Capa, dia 5 de agosto de 2007. .................................. p.124
Capa, dia 6 de agosto de 2007. .................................. p.125
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O conjunto de todas as capas que compõem o corpus 
desta pesquisa encontra-se gravado em mídia digital – CD 
– que segue em anexo e é parte integrante desta publicação. 
As capas estão disponíveis em arquivos do tipo PDF.





























Este trabalho buscou analisar a forma 
como a violência urbana é tratada como no-
tícia no jornal O Dia, através  do estudo das 
manchetes veiculadas na capa, consideran-
do as mensagens denotativas e conotativas 
expressas nos textos e nas imagens, com a 
finalidade de verificar a possibilidade do tra-
tamento dado ao tema violência conter ele-
mentos passíveis de suscitar nas audiências 
uma cultura do medo.


