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RESUMO 
 
Análise exploratória dos diferentes aspectos do sensacionalismo, buscando-se verificar o 
sensacional, enquanto gênero. O trabalho dá ênfase aos limites que envolvem o jornalismo 
sensacionalista para a televisão, por meio da análise da cobertura do assassinato do 
empresário Marcos Matsunaga, feita pelo Jornal Nacional observando a ordem interna da 
narrativa, a redundância, a fragmentação do conteúdo e o tempo total da narrativa. Partindo-
se para tanto da relação do telejornalismo com a cidadania. 
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Introdução  
 
 
 Uma sociedade midiatizada que se acostumou a grandes quantidades de informação 

ao mesmo tempo e a renovação das mesmas em velocidade recorde. Indivíduos afastados 

das letras e cada vez mais pautadospor imagens e mensagens curtas. Para continuar 

seduzindo esse público, os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, se 

renovam quase diariamente em conteúdo e em formato. Acompanhar essa mutação é 

imprescindível para os pesquisadores da área comunicacional e das ciências sociais, afinal, 

é inegável o papel da mídia enquanto mediador social, substituindo grupos tradicionais de 

convivência como a família e a escola. E, se em substituição a esses grupos, homens e 

mulheres das mais diversas idades, classes sociais e origens étnicas constroem sua opinião a 
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partir da mídia a curto, médio e longo prazo, nada mais necessário para entender o 

comportamento social da atualidade que conhecer o que está sendo mostrado nos impressos, 

emissoras de rádio e televisão e internet. 

 É a partir de levantamento teórico e observação empírica que este estudo espera 

trazer relevante contribuição para a pesquisa comunicacional ao levantar a seguinte 

discussão: o sensacionalismo presente hoje em boa parte da programação das emissoras 

televisivas pode ser considerado um novo gênero televisivo? Para isso será feito um estudo 

de caso da cobertura do assassinato e esquartejamento do empresário paulistano Marcos 

Kitano Matsunaga em 19 de maio deste ano.    

 

O telejornalismo e sua relação com a cidadania 

 

 Oficialmente, a primeira transmissão televisiva brasileira aconteceu no dia 18 de 

setembro de 1950, e anunciando seu caráter imediatista, o primeiro telejornal, Imagens do 

Dia, vai ao ar 24 horas depois. Nem mesmo as várias dificuldades técnicas, que no início 

impediam a agilidade na transmissão de notícias, atrapalharam o sucesso deste gênero 

televisivo. Em pouco tempo eram dezenas de programas e a população se rendeu à 

comodidade de sentar, ouvir e a novidade: ver. 

 O certo é que o telejornalismo foi, por muitos anos, a fonte mais acessível de 

informação para os brasileiros. Entre outros motivos pela abrangência do veículo, que hoje 

está presente em 97% dos domicílios, segundo o IBGE, Instituto Nacional de Geografia e 

Estatística. Também influencia o fato da maior parte da população nunca ter sido íntima da 

imprensa escrita. O Brasil tem hoje uma população de 190 milhões de pessoas, mas 

segundo dados do INAF, Indicador de Analfabetismo Funcional, do Ministério da 

Educação, o país tem hoje 14,1 analfabetos funcionais com mais de 15 anos, ou seja, quase 

15 milhões de pessoas que passaram pelo ensino fundamental e enbora reconheçam as letras 

não conseguem associar significados às palavras. 

 O jornalismo tem uma função social de promoção do bem comum. “Exercendo-se 

pela difusão de informações e comentários em torno na atualidade, o jornalismo tem por 

objetivo precípuo informar e orientar as populações de uma região e de todo um mundo” 

(BELTRÃO, 1980, pag. 14). Ainda de acordo com o autor “A opinião nasce do 

conhecimento de fatos e situações, que o receptor confronta com uma ideologia”. A partir 

daqui é possível estabelecer uma ligação entre o telejornalismo e a cidadania. Continuando 
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o pensamento de T. A. Marshall, Carvalho (2011) associa o conceito ao cidadão que tem 

acesso aos direitos civis, políticos e sociais6, e continua, seria cidadão pleno a pessoa que 

usufruísse de todos os direitos, e cidadão incompletos os que tivessem acesso a apenas parte 

desses direitos, e não cidadão aqueles excluídos de todos os seus direitos. Mas para exigir o 

cumprimento de uma lei, antes de tudo é preciso ter conhecimento de que tal lei existe, só é 

possível votar de acordo com os próprios interesses acompanhando a vida política do país, 

do estado e de sua cidade. Para reivindicar saúde, educação e moradia o indivíduo precisa 

saber que estes itens são direitos de todos e não uma ação condescendente dos governantes. 

 Logo o telejornalismo poderia ser considerado uma ferramenta para o 

desenvolvimento da cidadania caso sua preocupação maior fosse à divulgação de 

informações de interesse público, ou seja, assuntos que de alguma forma levassem o 

indivíduo e a coletividade ao bem estar físico ou emocional. Mas Traquiana (2008) afirma 

que processos como o capitalismo, industrialização, urbanização, educação em massa e o 

avanço tecnológico dos mass media transformaram o ato de noticiar em um negócio. 

Opinião compartilhada por Ramonet (2005). Para o jornalista francês, o mundo do 

jornalismo transformou-se no mundo do imediatismo, onde não há previsão de tempo para 

estudar a informação que cada vez mais é feita de impressões e sensações. A partir destas 

colocações seria possível concluir que a mídia, preocupada com o lucro, reconta fatos 

numas velocidade cada vez maior, porém sem conteúdo ou abordagem necessária para 

informar. Consequentemente surge um questionamento, o telejornalismo perdeu sua função 

social? 

 

Reflexões preliminares: O indivíduo no telejornal sensacionalista 

 

A televisão é um veículo com características próprias, como o custo de produção e a 

necessidade de anunciantes, sempre garantidos com a atenção do público, a famosa 

audiência. A concorrência entre as empresas de comunicação torna-se imprecindível para a 

manutenção do veículo. E nesta disputa está cada vez mais comum a espetacularização das 

informações no modelo que considera-se sensacionalismo. 

Em busca de audiência “sensacionalizar” o real tem sido quase sempre a opção de 

alguns programas. Nos programas pode-se observar a narração dos fatos como se fossem ao 

                                                 
6 Ainda segundo Marshall e Carvalho, direitos civis são os direitos fundamentais à a liberdade e a igualdade perante a lei. 
Direitos políticos são os que garantem a participação do indivíduo na administração pública. E por fim os direitos sociais 
estabelecem o mínimo de igualdade entre as pessoas garantindo a todos, trabalho, saúde, educação e moradia etc. 
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vivo, tomadas em plano geral, quase sempre tendo como som de fundo as informações 

repetidas pelos apresentadores, que enfatizam estarem repassando a verdade e apresentarem 

as notícias em primeira mão, além disso o término de cada bloco. É feito com chamada de 

novas informações sobre os casos já noticiado, que caracterizam o interesse em despertar no 

receptor sensações diversas. 

Por isso, as célebres premissas jornalísticas da imparcialidade e objetividade são 

abandonadas, quase por completo. O apresentador posiciona-se em relação a cada 

informação, expondo julgamentos de valor, partilhando de emoções de ódio, raiva, que 

tendem a conduzir o telespectador de que o emissor partilha a indignação das vítimas dos 

fatos noticiados. Para isto, são disponibilizados ao público diversas formas de interação, tais 

como: telefone, e-mail, redes sociais, entre outras. Com essa estratégia, busca-se transmitir 

a ideia de que a informação na tela é mais verdadeira do que o verdadeiro, pois é verdadeira 

em tempo real (BOUDRILLARD, 1997, p. 60). 

A proximidade  com o público é forjada, entre outras maneiras, quando o 

apresentador e os repórteres expõem o que sentem e suas opiniões sobre o fato noticiado. 

Neste caso, observações sobre a rotina dos apresentadores e repórteres ganham evidência, 

são repassadas por exemplo,  informações sobre o humor e o estado de saúde dos emissores, 

“Tô numa gripe danada”, e ainda são feitas reclamações em relação às condições de 

trabalho e aos colegas de equipe. O forjado diálogo entre emissores reforça a ideia de que 

são pessoas comuns como aquelas que recepcionam as informações.  

Tudo isto é reforçado ainda pela movimentação do apresentador, que via de regra 

gesticula e caminha pelo estúdio, dirigindo-se diretamente à câmera, corroborando para a 

falsa ideia de partilha de emoções. No conjunto pode-se comparar estes programas com o 

gênero dramático, pois são usados recursos como o plano geral, a aproximação lenta, o 

suspense, tudo para passar ao receptor uma idéia de super realidade, como se a informação 

repassada fosse uma testemunha dos fatos.  

Assim, matérias gravadas ganham caráter de ao vivo, com reportagem diretas em 

que não há off, ou seja, o repórter do local do acontecimento reconstrói a narrativa. A ideia 

da cobertura instantânea é repassada também por meio da expectativa gerada pelo 

apresentador de que teremos novidades no próximo bloco, afirmando que há repórteres no 

local do acontecido, com mais detalhes, obviamente mais chocantes e impactantes, 

deixando o pior para o final, num enredo dramático sem fim. A notícia é desvendada parte a 

parte, como se fora um filme. Num claro abandono da objetividade. 
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Outra problemática além da não objetividade e imparcialidade está no fato dos 

programas que apelam para as sensações do público colaborarem para um distanciamento 

da máquina estatal do público, sobretudo em relação as suas carências e dificuldades em ter 

acesso aos serviços básicos: a falta de água, de energia e saneamento, o atendimento 

deficiente do posto de saúde, a falta de ônibus ou de pavimentação nos bairros, e, 

sobretudo, a ausência de fato de um sistema de policiamento ou pelo menos a ausência da 

proteção que a presença policial propicia ou deveria propiciar. 

As dúvidas sobre a eficiência do serviço público sempre são levantadas, passando a 

sensação de que não há solução para os problemas, reforçando preconceitos e não 

colaborando para melhoria da qualidade de vida da população e nem para de fato informar 

sobre os acontecimentos com qualidade jornalística. 

 A simplificação dos fatos e o formato das narrativas tornam os programas deste tipo 

incapazes de explorar os temas de forma mais profunda. De uma forma geral, as questões 

mais complexas são, via de regra, deixadas de lado. Pois, os problemas são quase sempre 

mostrados como se fossem individuais e isolados, ignorando-se aspectos culturais, sociais, 

políticos e, sobretudo, econômicos. 

 

A prostituta e a TV 

 

Um dos grandes aspetos comentados na cobertura jornalística do crime foi a questão 

da prostituição. A questão da prostituição remonta as sociedades clássicas, já sendo objeto 

de debate na Grécia e Roma Antiga. Abordada de formas diferentes em diferentes regiões 

na Idade Média, no século XV a prostituição passa a ser legitimada a partir da oficialização 

dos bordéis e casas de banho, onde as mulheres “públicas” eram expostas. Em As mulheres 

da vila, elas não são consideradas vítimas ou atrizes de capas policiais, mas sujeitos que 

vivem a partir de regras coletivizadas de organização, práticas de prevenção e de controle 

dos clientes, demandas eróticas, entre outros. Moraes, (1995) dialoga com os diversos 

estereótipos construídos a cerca das condutas éticas e estéticas das prostitutas: 

 

A tese da prostituição como um “mal necessário” tem se sustentado durante tantos anos 
porque ela serviu, e serve até hoje, à manutenção da ordem moral e sexual vigentes. O 
dualismo presente nos modelos de representação das sociedades ocidentais propiciou o 
surgimento de formas binárias de classificação, tais como: certo x errado, santa x 
pecadora, senhora x puta, pura x impura; entre outras. (MORAES, 1995, p. 34) 

. 
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Repetindo comportamentos aceitos a mídia retrata a prostituta uma aberração na dita 

civilização, pois ela quebra algumas barreiras impostas pelo discurso modernizante da 

ciência sexual, bem como do regime das condutas sexuais aceitas pela res publica. O uso 

com que essas profissionais do sexo fazem com seus corpos estabelece uma relação de 

rejeição da sociedade, por mais que essa atividade não se apresente como crime, não é 

tratado com a dignidade com que outras profissões costumamente são. A maioria são vistas 

como destruidoras de famílias. 

Como estratégia de propagação destes padrões comportamentais, dos modos de ser e 

viver, a sociedade moderna tem como grande aliado a televisão, que além de reafirmar 

estereótipos cristalizados pela sociedade, ela ressignifica-os e consolida as “normas” dos 

ditos “civilizados”. Nesta lógica, tem-se comportamentos aceitos e negados cotidianamente 

nas novelas, nos telejornais, nos programas de auditório etc. Cada um com sua linguagem 

específica, mas todos com suas lógicas de valores a serem consumidos pelo telespectador.a 

cobertura do crime de Elize reafirma como a prostituição midiatizada, só ganha destaque 

quando é envolvida em atos criminosos, como furto, homicídio, sempre nas páginas 

policiais e em sua grande maioria, tem sua representação estigmatizada da “Eva”, a 

responsável por todos os males da sociedade. Representação esta que não é diferente do 

inconsciente coletivo, que tem cristalizado valores bem parecidos com os referentes à dita 

Idade das Trevas. 

 

A observação empírica 

   

Um dos grandes desafios para os pesquisadores em Comunicação no Brasil é a 

metodologia científica, ou a ausência dela. A pesquisa em comunicação é uma prática nova 

no Brasil, seu pioneiro, Luiz Beltrão, dá os primeiros passos em 1963 com a criação do 

Instituto de Ciências da Informação (Icinform). Mas ainda usamos técnicas de várias 

ciências, principalmente das ciências sociais, e uma das mais polêmicas é a análise de 

conteúdo usada, pela primeira vez no século XVIII quando a corte suíça analisou 90 hinos 

religiosos anônimos, conhecidos como Os Cantos de Sião, para saber havia alguma heresia 

nas composições. Mas apenas no século XX a metodologia começou a ser efetivamente 

usada, e aí em vários campos da comunicação. 

 

Nas ciências políticas, por exemplo, propiciou a descoberta de armas secretas alemãs 
pelos britânicos, a partir do estudo da propaganda nazista; na psicologia, contribuiu para 
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o diagnóstico de pacientes por meio de análise da gravação de entrevistas terapêuticas; 
na crítica literária, permitiu destacar os traços característicos do estilo de um autor; na 
sociologia, a compreender a diversidade das mentalidades nacionais; na comunicação de 
massa, a comparar as atitudes adotadas por diversos jornais em período eleitoral. 
(KIENTZ, Apud FONSECA JR. In DUARTE 2010, p.281)  
 

 Mas nem toda essa utilização conferiu à Análise de Conteúdo peso enquanto técnica 

de pesquisa, que teve seu reconhecimento durante a Segunda Guerra Mundial como citado 

anteriormente, mas nos anos setenta foi criticada pelos marxistas que alegavam que a 

metodologia não possibilitava a observação crítico-ideológica dos meios de comunicação 

de massa.  Ainda segundo Fonseca Jr., a técnica toma novo fôlego na década de noventa 

com a popularização da internet e todo conteúdo que a rede mundial de computadores 

passou disponibilizar. Boa parte da censura acontece pelo fato da Análise de Conteúdo ter 

se originado no positivismo comteano7.  Segundo Temer (2011) essa apreciação 

desfavorável, aos poucos está sendo superada pelos autores modernos “que adotam uma 

postura mais aprofundada no tratamento dos dados obtidos por este tipo de análise, 

eventualmente investindo na inferência analítica e na projeção destes dados”. 

 A Análise de Conteúdo está intrinsicamente ligada aos estudos sobre o jornalismo 

que se desenvolveu no final no século XIX nos Estados Unidos, uma vez que “as primeiras 

escolas de jornalismo adotaram a análise quantitativa de periódicos como critério de 

objetividade jornalística” (FONSECA JR. In DUARTE 2010)8. Na América Latina a 

Análise de Conteúdo é difundida graças ao surgimento em 1958 do Centro Internacional de 

Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina, o Ciespal. Para compreensão da 

situação é necessário explicar que o Ciespal surge por iniciativa do governo americano, que 

numa tentativa de barrar o crescimento do comunismo (que havia tomado o poder em Cuba) 

investe na educação informal através dos meios de comunicação de massa, e para isso 

privilegia a formação profissional em detrimento da clássico-humanista herdada da Europa, 

afinal, o conteúdo da mensagem já estava definido, só era preciso ter profissionais capazes 

de construí-lo.  

                                                 
7
Corrente de pensamento desenvolvida por Augusto Comte. O positivismo valoriza as ciências exatas como paradigma de 

cientificidade e como referência do espírito humano em seu estágio mais elevado (FONSECA JR., 2006, p281) 

8Já em 1893 G. J. Speed escreve o artigo “Do newspaper now give the news?” (Os jornais se ocupam de notícias 
atualmente?). No texto Speed  mostra que assuntos como ciências, literatura e religião quase não eram publicados nos 
periódicos nova-iorquinos e no lugar revezavam-se matérias de esportes e escândalos nas mais diferentes esferas da 
sociedade. 
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 Fonseca Jr. (in Duarte, 2010) diz que para pesquisas sobre a comunicação de massa 

a Análise de Conteúdo é usada para análise de mensagens, assim como a semiologia e a 

análise de discurso, a diferença é que a Análise de Conteúdo requer sistematicidade e 

confiabilidade.  Para Krippendorff (1990) nos dias de hoje a Análise de Conteúdo possui 

três características básicas: orientação empírica vinculada a fatos reais; analisar dentro do 

conteúdo mensagem, canal, comunicação em sistema; e uma maleabilidade de metodologia 

que permite ao pesquisador determinar as fases do trabalho de acordo com a necessidade do 

levantamento de dados e ainda avaliar de forma independente os resultados. Para Bardin, 

Barros e Targino (Apud Fonseca Jr. In Duarte, 2010) existem sete técnicas utilizadas em 

para fazer a Análise de Conteúdo, são elas: análise categorial, análise de avaliação, análise 

de enunciação, análise de expressão, análise de expressão, análise de contingência, análise 

estrutural e por fim a análise de discurso.  

Gênero 

Para fins de análises científicas podemos dizer que Gêneros são categorias a partir das 
quais podemos agrupar trabalhos semelhantes, que refletem um momento da sociedade, 
auxiliando a produção e leitura destes trabalhos. Da mesma maneira que na literatura os 
textos são categorizados como dramáticos, líricos e épicos, a produção dos meios de 
comunicação também segue uma categorização: filmes de ação, musicais, filmes de 
terror, comédias, shows, programas informativos, telejornais, entre outros. (TEMER, 
2001, p. 2 ) 

A autora ainda justifica a escolha da Análise de Conteúdo para trabalhar o estudo de 

gênero, “Na produção mediática o gênero é “realizado” através do "texto" ou do conteúdo, 

que é reconhecido culturalmente pelos grupos” (TEMER, 2011, p 2-3). Logo, a partir da 

análise do estudo de caso a seguir, pretende-se levantar a possibilidade de que a linguagem 

sensacionalista das coberturas policiais seja classificada como um novo gênero jornalístico, 

através de um modo particular e repetitivo de construção da mensagem que anteciparia ao 

público o caráter do conteúdo.  

 

Estudo de caso – O esquartejamento do empresário Marcos Matsunaga 

 

 A TV Globo, terceira empresa do Sistema Globo de Comunicação9 nasce em 26 de 

abril de 1965, e no mesmo dia vai ao ar seu primeiro telejornal, o “Tele Globo” com meia 

hora de duração e exibido em duas edições, ao meio dia e às dezenove horas. Os 

                                                 
9 O Sistema Globo de Comunicação é composto também pelo Sistema Globo de Rádio e pela Editora Globo. 
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investimentos em jornalismo vieram a partir de 196610. Neste mesmo ano o “Tele Globo” 

passa a ter uma única exibição, e surge o “Ultranotícias” uma espécie de minitelejornal com 

duração de cinco minutos e que ia ao ar duas vezes por dia.  O prefixo “Ultra” estava 

associado ao patrocínio das empresas Ultragaz e Ultralar. A produção ficava a cargo da 

agência de publicidade MacCann Erickson, prática comum nesta época, mas que gerava 

muitos conflitos, uma vez que a agência sempre interferia no conteúdo do noticiário. Para 

recuperar a autonomia a direção da emissora tira o “Ultranotícias” do ar e cria o Jornal da 

Globo, que nesta primeira versão ia ao ar as 19h30. Sua última exibição foi no dia 31 de 

agosto de 1969, porque no dia seguinte os brasileiros conheceram o “Jornal Nacional”.   

Quarenta e três anos depois o telejornal ainda é o informativo televisivo de maior 

audiência no Brasil, com uma média de vinte e cinco milhões de telespectadores a cada 

edição11, embora seja preciso ressaltar que o telejornal sofre com uma queda progressiva na 

audiência. Em todas estas décadas o Jornal Nacional acumulou episódios que foram 

motivos de orgulho, como a explosão da nave espacial americana “Challenger”, o 

desabamento do “Morro do Bumba” e outros nem tanto12. Desde o início de sua história, o 

Jornal Nacional, se dedicou a grandes coberturas policiais13, mas o processo de 

popularização do conteúdo que a emissora vem atravessando tem forçado um maior espaço 

para o tema. Outros telejornais da Rede Globo, como o “Bom Dia Brasil”, chegaram a 

institucionalizar um editoria de polícia. 

 O empresário Marcos Kitano Matsunaga, diretor-executivo da indústria alimentícia 

“Yoki” , foi assassinado no dia 19 de junho deste ano. Segundo a polícia, ele foi baleado na 

cabeça, dez horas depois foi esquartejado, os pedaços do corpo foram colocados em sacos 

plásticos e dois dias depois jogados em cinco locais diferentes do município paulista de 

Cotia, a quarenta quilômetros do apartamento da vítima na capital. A assassina confessa, 

                                                 
10 A emissora dá prova de seu pioneirismo ao entrar ao vivo antes mesmo das transmissões via satélite. Em janeiro de 
1966, uma grande enchente assola o Rio de Janeiro, destruindo inclusive, casas ao lado da TV Globo. O Então diretor-
geral Walter Clark coloca duas câmeras com cabos na porta da emissora e passa a transmitir de lá. 
11 Dados disponíveis em: http://comercial.redeglobo.com.br/programacao_jornalismo/jnac5_intro.php 
12 A edição perniciosa do debate entre os candidatos à eleição presidencial de 1989, Fernando Collor de Melo e Luiz 
Inácio Lula da Silva, com o objetivo de privilegiar o primeiro será sempre uma mácula na história do telejornal. Em 
dezembro de 2005 também foi motivo de grande polêmica a declaração do apresentador e editor-chefe, William Bonner, 
comparando o telespectador do programa ao personagem animado americano “Homer Simpson”, considerado alienado e 
politicamente incorreto. 
13As mais conhecidas foram: o sequestro do garoto Carlos Ramirez da Costa, o “Carlinhos” em 1973; o assassinato da 
atriz Daniela Perez em 1992; em 1998 foi a vez da prisão do assassino em série Francisco de Assis Pereira que ficou 
conhecido como o “maníaco do parque”; em março 2008 aconteceu um dos casos que mais comoveram os brasileiros, a 
morte da menina Isabella Nardoni em São Paulo. E em 2010 a prisão do então goleiro do Flamengo, Bruno, acusado de 
matar a amante por não querer pagar pensão alimentícia.  
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Elize Araújo Kitano Matsunaga, trinta anos, técnica em enfermagem e bacharel em direito 

era mulher de Marcos.  

No dia 21 de maio a família do empresário foi à polícia e registrou seu 

desaparecimento, mas até o dia 26 de maio o caso praticamente não teve cobertura. Mas no 

dia seguinte, quando foram encontrados os pedaços do corpo, o fato passa a ser 

acompanhado por emissoras de rádio e televisão, sites e jornais impressos locais, e de 

veiculação nacional. No dia quatro de junho a polícia vai ao apartamento do casal e 

encontra vestígios do crime, no outro dia Elize é presa e apontada pela polícia como 

suspeita de ter cometido o assassinato e o Jornal Nacional passa a cobrir o caso.  

 Para este estudo de caso foram analisadas as matérias veiculadas entre os dias cinco 

e 23 de junho. Em 17 dias úteis para o programa, foram exibidas dez matérias num total de 

20 minutos e 58 segundos de conteúdo levando-se em conta as chamadas, o texto do 

repórter e a nota pé. O maior VT foi ao ar no dia 11 de junho com três minutos e trinta e 

quatro segundos de duração, o menor com vinte segundos foi ao ar no dia 20 de junho. Por 

seis vezes o assunto teve o segundo maior tempo da edição. 

Dados qualitativos: 

 Na primeira matéria exibida a abordagem ainda é cuidadosa quanto à autoria do 

crime, com o texto usando expressões condicionais e as acusações presentes apenas nas 

entrevistas dos policiais. Ainda não há imagens da acusada, nem do principal cenário do 

crime, o apartamento do casal.  Mesmo com a polícia afirmando que o empresário traia a 

mulher, a imprensa especula se o motivo do crime não seria a transação milionária que 

Marcos Matsunaga teria feito, ao vender a “Yoki” para um grupo estrangeiro por dois 

bilhões de reais. Como não há muitas imagens, a edição usa computação gráfica para 

simular algumas situações. 

 No segundo VT o destaque é a confissão e a prisão de Elize. As primeiras imagens 

da acusada, já na delegacia, são mostradas assim como um detalhamento do crime segundo 

a versão dela, e também a explicação de como a polícia suspeitou de Elize. A computação 

gráfica continua a ser explorada e há um reforço da informação de que Marcos traia a 

mulher. 

 A terceira matéria vai ao ar no dia sete de junho, é a segunda maior da cobertura 

com dois minutos e cinquenta e nove segundos. O destaque é para as primeiras cenas da 

câmera de segurança do prédio do casal que mostram as últimas horas de vida de Marcos 

Matsunaga, e a saída de Elize com o corpo do marido dividido em três malas. É apresentado 
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ao público detalhes da vida íntima do casal através de declarações de vizinhos. É 

confirmado que Elize contratou um detetive para seguir o marido e a polícia mostra as 

armas, inclusive fuzis, colecionados pelo casal. 

 No dia oito de junho a matéria é chamada a partir do encerramento do inquérito. O 

advogado de Elize aparece pela primeira vez e confirma que a cliente era garota de 

programa depois de uma pergunta do repórter. Ele quer justificar as humilhações e ameaças 

de perder a filha que Elize alegava sofrer do marido. Há novas informações sobre o local 

onde as malas usadas para transportar o corpo da vítima foram descartadas e sobre quem 

estava cuidando da filha do casal. 

 No dia 11 de junho vai ao ar a maior matéria do Jornal Nacional sobre o caso, com 

três minutos e trinta e quatro segundos. O VT é uma suíte do material usado pelo Fantástico 

um dia antes e mostra as imagens do empresário com a amante (também garota de 

programa) feitas pelo detetive contratado por Elize. Chama atenção o fato de que nas 

simulações feitas por computação gráfica de como teria acontecido o crime, a figura de 

Elize passa a ser mostrada com uma faca na mão. Não há novidades sobre a forma como o 

empresário foi morto, embora todos os detalhes sejam mais uma vez mostrados, mas 

começam as especulações de profissionais alheios ao caso, especificamente nesta matéria 

um desembargador fala das possibilidades de pena para Elize. 

 Na sexta matéria apresentada pelo Jornal Nacional sobre o crime, o destaque e todo 

para o depoimento da amante de Marcos. A garota de programa não é identificada, mas 

inclusive os valores que moviam o relacionamento foram citados. São mostradas 

colocações da amante, que baseada nas conversas que tinha com o empresário,  mostram 

Elize como uma mulher violenta e transtornada prestes a ser abandonada pelo marido. 

 No dia 14 de junho o destaque desde a chamada, lida de forma muito pontual por 

William Bonner, é o fato do laudo da perícia mostrar que o empresário Marcos Matsunaga 

ainda estar vivo quando foi esquartejado. A informação oficial foi comentada mais uma vez 

por um profissional alheio ao caso. A versão da polícia também começa a apresentar, de 

forma velada, que Elize premeditou o crime, porque atirou de cima para baixo e a “queima-

roupa”. O advogado da família do empresário reforça essa tese, enquanto o de Elize se 

expressa apenas na nota pé. 

 Curiosamente no dia 15 de junho não há matérias, nem mesmo notas sobre o assunto 

no telejornal. Mas no dia 16, um sábado, o tema ocupa uma matéria de dois minutos e meio, 

a segunda maior do jornal, sem uma única nova informação, apenas detalhando de forma 
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técnica e com uso de computação como a vítima se asfixiou com sangue por ter sido 

esquartejada ainda viva. 

 Na terça-feira seguinte, dia 19, a matéria tem sua maior chamada, com 16 segundos. 

Nela havia as informações de que a justiça de São Paulo havia aceitado a denúncia por 

homicídio triplamente qualificado, que a prisão temporária de Elize havia sido convertida 

em preventiva e que a promotoria defenderia a tese de que o crime foi premeditado por 

vingança e interesse financeiro. Tudo reafirmado logo no início da matéria pelo repórter. 

Pela primeira vez é explicado o que aconteceu com as armas do crime e o promotor 

apresenta em entrevista a acusada como fria e calculista. O advogado de procurado para se 

manifestar através de nota pé, prefere não falar. 

 Por fim do dia 20 de junho uma discreta nota coberta mostra a transferência de 

Elize, da delegacia para a penitenciária de Tremembé. Chama atenção porque no texto a 

colocação: “Por matar e esquartejar o marido, Elize Matsunaga foi transferida hoje ...”. 

 

Resultado da análise:  

   

É possível afirmar após essa análise, que a edição do Jornal Nacional só decide fazer 

a cobertura do crime a partir do momento em que fica claro que o contexto é permeado por 

detalhes estarrecedores, e o que a edição classifica por estarrecedor não é o esquartejamento 

(fato conhecido desde o dia 27 de maio), mas o fato da criminosa ser esposa da vítima 

(informação divulgada em 04 de junho). Tanto que depois de expostos em uma primeira 

matéria, os detalhes grotescos do crime são repetidos a exaustão em outros oito VT´s, em 

uma prática que contraria um dos princípios básicos no jornalismo informativo imparcial, o 

ineditismo.  

Também chama atenção o uso da computação gráfica para construir cenas que 

“materializassem” a violência do crime. Isso foi necessário porque não existiam imagens 

chocantes, como por exemplo, sangue, as armas usadas, ou o próprio corpo, apenas a 

família no elevador, Elize carregando malas e os sacos de lixo no meio do mato. Talvez por 

isso a animação gráfica usada a partir da segunda matéria mostrava o bonequinho que 

representava Elize segurando uma faca, ajoelhada ao lado do corpo do marido em posição 

de ataque. O recurso pode ainda ser justificado pela necessidade da televisão ter uma 

imagem, seu principal diferencial frente aos demais veículos de comunicação de massa 
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como o jornal14 e o rádio. A imagem na televisão funciona como uma prova da veracidade 

do que está sendo mostrado.  

A prostituição não é condenada de forma explícita nos textos, seja nas chamadas, 

textos de repórteres ou notas-pé, tanto que o fato de Elize ter trabalhado como garota de 

programa é mostrado uma única vez. Mas o envolvimento de Marcos Matsunaga com 

prostitutas é colocado como uma possibilidade para o acontecimento do crime, 

principalmente a partir do momento que o promotor público afirma categoricamente em 

várias matérias, que Elize matou o marido por medo de perdê-lo para “outra prostituta”, e 

consequentemente ficar sem a vida financeira confortável que passou a ter após o 

casamento. Medo que seria justificado pelo fato de Elize ter começado o relacionamento 

com o empresário enquanto ele ainda era casado. Neste ponto o reforço da informação de 

que Marcos Matsunaga traia as esposas com garotas de programa também leva o público a 

fazer um juízo de valor do comportamento pessoal do empresário, ou seja, a morte seria um 

castigo pelo abandono da moral e dos bons costumes. 

Por fim, o caráter sensacionalista da cobertura mostra-se claramente com a matéria 

exibida no dia 16 de junho, um sábado, dia em que excetuando situações de crises pontuais 

os informativos televisivos tendem a ser “mais leves”. Um VT de dois minutos e trinta 

segundos, sem um único fato novo, apenas repetindo informações já divulgadas pelo 

próprio Jornal Nacional 48 horas antes, de que o empresário ainda estava vivo quando foi 

esquartejado. A diferença é que o telejornal usa, mais uma vez, a computação gráfica e 

entrevistas de médicos legistas, para explicar tecnicamente, como o empresário morreu por 

asfixia de sangue, por ter sido decapitado ainda vivo. Uma informação pautada pelo 

grotesco sem o caráter do ineditismo ou da relevância, muito menos função social, ou seja, 

sensacionalismo. 

 

Considerações finais 

 

 É fato que diante da popularização da internet e dos canais a cabo, a TV perdeu 

audiência, e são várias as estratégias das emissoras na tentativa de manter o público e ainda 

retomar a parte perdida para os veículos alternativos de comunicação. Podem ser citadas as 

grandes inovações tecnológicas, a velocidade, a renovação do conteúdo ou apenas da sua 

forma de apresentação, a interação. Ações comuns em toda programação e em qualquer 

                                                 
14 O jornal possui o recurso da fotografia, mas uma imagem estática de recursos limitados. 
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emissora, e algumas vezes tão intensas que chegam a colocar em cheque a classificação de 

gêneros, principalmente no telejornalismo. Cotidianamente é possível observar narrativas 

tão dramatizadas quanto telenovelas, noutros o critério de seleção das notícias não atende 

mais premissas básicas como o interesse público, a novidade e imparcialidade etc. Logo 

permite-se perguntar se diante de tantas distorções o que vivencia-se não é o surgimento de 

uma nova especialidade, o televisiva, o sensacionalismo. O sensacionalismo é uma 

especialidade que permearia vários formatos, e que poderia ser definida pelo conjunto de 

signos utilizados na construção da mensagem, de forma a estabelecer uma relação de 

identificação entre emissora e expectador, uma espécie de sinal para pré-decodificação que 

garantiria ao telespectador o conteúdo esperado. Os gêneros entre outros aspectos 

apresentam capacidade de evolução, e baseado nessa capacidade de evolução, e nas 

observações levantadas anteriormente que este estudo sugere novas pesquisas na tentativa 

de comprovar este questionamento, afinal, seria o sensacionalismo um novo gênero 

jornalístico? No entanto a pesquisa realizada neste trabalho, em função do limite do tempo e 

da singularidade do material estudado, não permite uma conclusão final, apenas apontando 

a forte probabilidade do sensacionalismo se configurar como um gênero específico. 
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