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Resumo 

 

Este artigo disserta acerca da veiculação de conteúdo referente a tragédia, divulgado na 

internet, especialmente pelo blog “O Câmera”, objeto de análise deste trabalho. Temos 

como objetivo determinar as especificidades da narrativa do blog, no que se refere ao 

tratamento da tragédia, através de textos e imagens. Utilizamos os principais conceitos de 

sensacionalismo de Márcia Franz Amaral, Danilo Angrimani, Alberto Dines e Rosa Nívea 

Pedroso. Utilizaremos como aparato metodológico a análise de conteúdo baseada nos 

conceitos de Fonseca Júnior. Em conjunto, utilizaremos o Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, no que corresponde a ética a 

ser exercida pelo profissional do jornalismo. 
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1. Introdução 

 Em consequência às mudanças relacionadas à interação social trazida pelo ambiente 

virtual, percebemos que o jornalismo também sofreu modificações no modo de produção e 

construção da estrutura do seu conteúdo. No caso específico dos blogs, esse meio, 

supostamente, acabou reproduzindo algumas características dos meios convencionais. 

Âmbito em que podemos citar o sensacionalismo. 

 Diante desta realidade, nosso foco principal neste trabalho é a atuação dos veículos 

de comunicação, no que se enquadram em nossa realidade, os blogs, no que diz respeito a 

prática do sensacionalismo e a ética jornalística. Este último sendo estabelecida 

principalmente pelo Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o blog da cidade de Mossoró/RN “O 

Câmera”, caracterizado pela veiculação frequente de conteúdo policial, principalmente 

notícias relacionadas a morte.  Com isso, dentro da proposta do presente trabalho, 
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formulamos a seguinte questão: Do ponto de vista ético como é construída a narrativa do 

blog “O Câmera”? 

Do ponto de vista do sensacionalismo, trabalhamos neste estudo com os conceitos 

de Márcia Franz Amaral, Danilo Angrimani, Alberto Dines e Rosa Nívea Pedroso. Apesar 

de algumas divergências, os autores entendem o sensacionalismo, basicamente, como a 

exacerbação do conteúdo jornalístico, no sentido, ideológico, gráfico e linguístico. Porém, 

Márcia Franz Amaral traz uma perspectiva bastante interessante no que se refere ao 

sensacionalismo, que agrega valor no campo da representação social – trabalhado 

continuadamente neste estudo. 

Por conseguinte, trabalharemos com o presente Código de Ética os Jornalistas 

Brasileiros, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Nesse aspecto, este 

estudo tem como objetivo geral verificar se o conteúdo apresentado pelo blog está em 

harmonia com os princípios éticos estabelecidos pelo Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros (CEJBs) – mediante a caracterização da narrativa do blog estudado. Temos 

como objetivo ainda, identificar quais são as características preponderantes das notícias, 

principalmente as correspondentes a temas ligados a tragédia, divulgadas pelo meio. 

Visando o entendimento do ambiente que configura o blog e prática jornalística realizada 

pelo meio. 

 Com o intuito de resolver o nosso problema de pesquisa, utilizaremos como aparato 

metodológico a análise de conteúdo sob a ótica de Fonseca Júnior.  Este método terá como 

aparato técnico-metodológico a análise categorial. De acordo com Fonseca Júnior, 

cronologicamente, “esta técnica é a mais antiga, sendo na prática mais utilizada. Funciona 

como desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo agrupamentos 

analógicos” (FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 301). 

 A categorização envolve duas etapas: o inventário e a classificação. A primeira 

consiste em isolar o elemento enquanto a segunda consiste em repartir os elementos, 

reunindo-os em grupos similares de forma a impor certa organização às mensagens. 

 

2. Sensacionalismo 

Apesar do início e predominância do sensacionalismo no jornalismo impresso, o 

gênero não estampou (ou estampa) apenas as capas de jornais, mas ao longo dos anos, foi 

ganhando pleno espaço nos programas televisivos de cunho policial. E mais recentemente, 

podemos perceber a presença do estilo dito sensacionalista de fazer jornalismo também no 
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conteúdo dos blogs e sites, sendo produzidos não necessariamente por empresas 

jornalísticas. 

Quando se fala em jornalismo sensacionalista, imediatamente nos atentamos para a 

tentativa do veículo de comunicação de prender a atenção do leitor por meio da 

publicação de conteúdo com temas chocantes e exóticos, geralmente ligados a morte e a 

barbárie, utilizando-se da exploração da emoção.  

Rosa Nívea Pedroso possui inúmeros estudos acerca dessa prática. Nesse campo de 

atuação, a autora entende que a notícia sensacionalista se apresenta com um “grito escrito, 

sonoro ou visual, que difunde valores, conceitos, sentimentos e imagens do lado perverso 

da cultura” (PEDROSO, 2001, p.4). Pedroso rotula o jornalismo sensacionalista como 

uma atividade de identificação e exacerbação do caráter singular dos acontecimentos 

através do destaque, acréscimo ou subtração de elementos linguísticos, visuais (sonoros) 

ideológicos e através da repetição de temáticas que contém valores que se referem a 

violência, a morte e a desigualdade social (PEDROSO, 2001, p.40). 

Entre as regras definidoras da prática sensacionalista de produção da informação, 

segundo Rosa Nívea Pedroso, estão a intensificação; o exagero; a heterogeneidade gráfica; 

a valorização da emoção em detrimento da informação; a exploração do extraordinário e do 

vulgar, a valorização de conteúdo ou temáticas isoladas e sem contextualização e produção 

discursiva na perspectiva trágica, erótica, violenta, ridícula, insólita, grotesca ou fantástica; 

a gramática discursiva fundamentalmente no desnivelamento socioeconômico cultural entre 

as classes hegemônicas e subalternas, entre outras (PEDROSO, 2001, p.32). 

Angrimani entende que sensacionalismo como uma forma de “tornar sensacional um 

fato jornalístico que em outras circunstâncias editoriais não mereceria este tratamento, 

nesse sentido, é sensacionalizar aquilo que não é necessariamente sensacional, utilizando-

se para isso de um tom escandaloso, espalhafatoso” (ANGRIMANI, 1995, p. 16). 

Sensacionalismo é, para o autor, a produção do noticiário que extrapola o real e 

superdimensiona o fato. 

Na maioria dos estudos sobre sensacionalismo, o conteúdo produzido pela imprensa 

sensacionalista é classificado em aspectos relacionados a linguagem, ao tema e a forma de 

apresentação da notícia, no caso, a diagramação. É o caso de Alberto Dines, o autor divide 
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o conteúdo sensacionalista em três aspectos, sendo eles, gráficos, linguísticos e temáticos 

(DINES apud AMARAL, 2003, p. 134-135). 

O primeiro tem como o objetivo atingir os leitores desacostumados com a leitura, 

utilizando letras grandes (com cores chamativas) e textos pequenos. O aspecto linguístico 

apresenta palavras fortes, que prendam a atenção do leitor imediatamente. E o temático 

trata-se fundamentalmente dos temas, ligados à violência no geral, ao grotesco. 

Esses aspectos perpassam inúmeros estudos sobre o sensacionalismo, mas Dines traz 

um ponto interessante para a discussão. Para o autor, todo processo de comunicação é 

substancialmente sensacionalista, não podendo assim desligar-se disso, pois mexe com as 

sensações físicas e psíquicas do ser humano, sendo o próprio lead um recurso usado para 

seduzir o público. 

Dines chama a atenção para uma abordagem dentro dos jornais sensacionalistas, os 

conteúdos “sangrentos e sensacionais”. Para o autor, os jornais que se encaixem neste estilo, 

são substitutos dos jornais que não podem ser verdadeiramente populares. Esses veículos 

tentam chamar a atenção do público através da tentativa de oferecer e provocar sensações 

que vão atingir o mecanismo do comportamento do leitor para aceitar, rejeitar, absorver, 

resistir ou responder a mensagem. Esse “esforço” é caracterizado pelo uso de elementos 

visuais, semânticos ou ideológicos, além do exagero gráfico, linguístico e temático da 

mensagem elaborada (DINES apud PEDROSO, 2001b, p. 174). 

Márcia Franz Amaral é uma das grandes estudiosas sobre o sensacionalismo, sendo 

ela, grande defensora desta prática como representação das classes populares. Amaral traz 

um conceito interessante acerca de sensacionalismo, para ela é mais do que uma questão 

de conceito, mas de representação de uma cultura de classes. A autora entende que o 

conceito de sensacionalismo está enraizado na origem da desigualdade social e 

representação dessas classes. 

Para ela, os jornais sensacionalistas, denominados populares, interpelam uma matriz 

melodramática, em oposição a uma matriz racional-iluminista que rege os princípios da 

imprensa de referência (AMARAL, 2003, p. 139). 

Enquanto os jornais de referência baseiam-se em outros valores, hábitos, gostos e 

estilos, os jornais que se pretendem populares se apropriam de um repertório 

nutrido por uma matriz cultural popular e fazem com que o massivo seja um outro 

lugar de interpelação do popular. (AMARAL, 2003, p. 139). 
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Márcia Franz Amaral ressalta que para compreendermos a formação dos conceitos 

acerca do sensacionalismo, é necessário nos atermos para suas principais características. O 

sensacionalismo é um elemento de representação das classes sociais, não devendo ser 

considerado apenas como recurso para o universo capitalista. Sendo assim, essa prática 

não deve ser desmerecida, tendo em vista que a ela tem como fundamento as classes 

populares. Amaral destaca que afirmar que o sensacionalismo é puramente a 

comercialização das notícias, é anular as funções do jornalismo enquanto mediador social, 

na produção de conhecimento e representação da realidade – seja, qual for o conceito de 

realidade utilizado. 

Amaral defende a construção jornalística voltada para o povo, por isso, a utilização 

de aspectos da cultura popularesca. A autora acredita que muitos produtos jornalísticos 

populares contornam o estilo “espreme que sai sangue”, e usam outros recursos para se 

conectarem com o público popular como o entretenimento, o assistencialismo, a prestação 

de serviços e a superexposição das pessoas comuns e das celebridades. “Muitos produtos 

informativos populares, ao abandonarem as falsas informações e o exagero, passam 

também a apostar na sua credibilidade, conceito antes considerado privilégio da imprensa 

de referência” (AMARAL, 2005, p. 4-5). A autora ressalta ainda que o maior equívoco 

acerca dos conceitos de sensacionalismo, é pensar que apenas um deles pode abarcar tudo 

o que lhe envolve, bem como todas as estratégias utilizadas pelos meios de comunicação 

para causar sensações ao público.  

3. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

 Do ponto de vista da organização da profissão do jornalista no Brasil, a Federação 

Nacional dos Jornalistas (Fenaj) é a entidade responsável pela defesa dos jornalistas e do 

jornalismo no Brasil. Criada em 20 de setembro de 1946, a Fenaj se destacou em cenário 

nacional pela adoção de regras que organizasse a profissão e garantisse para a sociedade 

acesso público à informação ética e plural. 

 Como forma de estabelecer diretrizes para a regulamentação dos direitos e deveres 

dos jornalistas brasileiros, a Federação Nacional de Jornalistas formulou em 1985, o Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros (CEJBs). O Código foi atualizado no Congresso 

Extraordinário dos Jornalistas, realizado em Vitória (ES) de três a cinco de agosto de 2007. 

O capítulo II do Código estabelece que o jornalista deve respeitar o direito à 

intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão (FENAJ, 2007, p. 01). Levando 
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em consideração a frequência do gênero sensacionalista nos conteúdos jornalísticos, o 

Código de Ética traz artigos específicos para o tratamento do tema, como é o caso do 

capítulo III, o artigo 11, parágrafo II. O parágrafo estabelece que o jornalista não deve 

divulgar informações: de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores 

humanos, especialmente em coberturas de crimes ou acidentes. 

 

4. Análise 

Para a análise, optamos por utilizar como corpus o mês de março do ano de 2014. 

Entendemos que o mês de março, caracteriza-se como o primeiro mês completamente “útil” 

do ano referido. Tendo em vista que os meses de janeiro e fevereiro caracterizam-se como 

período festivo, réveillon e carnaval, respectivamente, acarretando inúmeros feriados – que 

influenciam na demanda de notícias publicadas. 

O blog “O câmera” publicou entre o dia primeiro do mês e o dia 31, 146 postagens. 

Por conseguinte, dividimos esse conteúdo por tema e quantidade de postagens, chegando as 

seguintes informações: 

Das 146 postagens do blog, sete são relacionadas a prestação de serviço, 13 são 

postagens caracterizadas como colunismo social, 22 são postagens relacionadas a 

propagandas e 104 caracterizam-se como notícias.  Contudo, analisaremos, utilizando a 

técnica análise categorial, apenas as que se caracterizam como notícias. 

 Do ponto de vista da linguagem, percebemos que as notícias publicadas pelo blog 

“O Câmera” são formadas por frequente linguagem coloquial, apresentando traços 

puramente informais. Os textos apresentam linguagem direta, mas utilizam algumas vezes 

linguagem indireta, o que não é usual e nem aconselhável no jornalismo, tendo a clareza e a 

objetividade, como princípios linguísticos já estabelecidos dentro do campo jornalístico a 

partir dos conceitos de pirâmide invertida e lead. 

Os textos, por sua vez, sempre apresentam informações básicas, que podemos 

entender como lead – respondendo as perguntas básicas “O que, Quem, Quando, Onde, 

Quando e Por que” para a composição das notícias. Estes se caracterizam como elementos 

primordiais do texto jornalístico, de acordo com as teorias do jornalismo vistas aqui. As 

notícias se apresentam de forma bastante descritiva, situando o leitor no espaço-tempo do 

acontecimento, e com riqueza de detalhes, como nas notícias relacionadas à violência, que 

muitas vezes ressaltam detalhes sórdidos, como “indivíduo com disparo no olho”. 
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As notícias publicadas pelo blog “O câmera” apresentam conteúdo com quantidade de 

no mínimo um e no máximo oito parágrafos. Percebemos que o maior número de notícias, 

que é de 50, apresenta um ou dois parágrafos. Fato que rompe o padrão de redação 

jornalística convencional. Enquanto, 41 das notícias apresentam três ou quatro parágrafos, 

11 matérias apresentam cinco ou seis parágrafos e três matérias apresentam sete ou oito 

parágrafos. Sendo assim, a maioria das notícias do blog é composta por textos pequenos, o 

que para os conceitos de sensacionalismo vistos neste estudo, é uma forma de conseguir a 

participação dos leitores desacostumados com a leitura (DINES apud AMARAL, 2003, p. 

134-135). 

Do ponto de vista da construção da linguagem e da temática, Dines apud Amaral 

entende que a utilização de palavras fortes, que se encaixam no uso de detalhes sórdidos, 

tem como objetivo prender a atenção do leitor imediatamente. E o aspecto temático 

fundamenta-se na exploração de temas ligados à violência no geral, ou ao grotesco. No 

caso, o próprio universo do blog, o jornalismo policial e a exacerbação da morte e da 

violência. Conteúdo pelo qual o blog “O câmera” é reconhecido em seu ambiente local e 

regional. 

Percebemos em alguns dos textos do blog, a utilização de gírias e expressões 

populares nada comuns no jornalismo. São os casos das expressões: “abriram fogo”, “fugiu 

pelo mato”, “era um trabalhoso”, “agonizando”, “trouxinhas de drogas”, “gentes da 

delegacia”, “nem se pagando a preço de ouro”, “baleado de joelhos” que se apresentam 

como marcas da linguagem oral e popular. Sobre essa utilização, destacamos a afirmativa 

de Danilo Angrimani, em que relata que o conteúdo sensacionalista pretende ressaltar 

aquilo que outros veículos não irão publicar (ANGRIMANI, 1995, p. 16). Ou seja, 

dificilmente veículos convencionais irão publicar notícias nesse sentido e principalmente 

dessa forma.  

Nesse ponto, Márcia Franz Amaral concorda no sentido de que a imprensa 

sensacionalista, e popular, por sua vez, representa através de suas notícias uma camada 

“inferior” da sociedade. Segundo a autora, o jornalismo sensacionalista vai representar as 

classes sociais e principalmente as desigualdades das sociedades, publicando notícias que 

não possuem espaço na imprensa convencional. Mas, que o sensacionalismo, como meio 

para aumentar a venda dos jornais (ou o acesso dos blogs) só funciona verdadeiramente 
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quando está conectado a modos de expressões populares – agindo diretamente como 

representação da cultura popular (AMARAL, 2005, p. 5). 

Outro aspecto interessante acerca do conteúdo do blog é em relação ao tratamento das 

notícias que relatam fugas da prisão, apreensão de indivíduos e principalmente mortes, seja 

por assassinatos ou acidentes de trânsito. Nestes casos, a notícia divide-se em inúmeros 

tópicos, isso nos casos em que há mais de duas mortes ou mais de duas apreensões. Ou seja, 

a notícia (de cada caso de assassinato, por exemplo), se apresenta de forma segmentada, 

isolando os casos paralelamente. 

É o caso da notícia “Final de semana violento em Mossoró: quatro pessoas foram 

baleadas no domingo – três morreram no local” publicada no dia 30 de março de 2014.  

Essa notícia é dividida pelos numerais “I, II, III, e IV”, que trazem separadamente 

descrições dos acontecimentos de forma paralela uns dos outros. Como se cada caso, fosse 

único. O que de fato, não o é.  Temos como outro exemplo desse tratamento dado à notícia, 

a postagem “Cinco homens foram presos neste fim de semana em Mossoró”, publicada no 

dia 28 de março. O produtor da notícia apresenta cada envolvido de forma separada, com 

detalhes, uma espécie de “tratamento especial” para cada caso. Percebemos que essa forma 

de compor a notícia, de forma segmentada, leva a uma quebra dos padrões jornalísticos de 

redação. Mas, que surge como uma nova forma de escrever notícias. 

Tratando ainda do tema morte, outro aspecto percebido nesta análise foi uma espécie 

de “contagem” feita através dos títulos das notícias das mortes ocorridas, além da repetição 

de mesmo título para notícias diferentes. No mês de março, o recurso “contagem” é 

utilizado pelo blog por dez vezes. Como exemplo, temos os títulos: “42ª morte violenta em 

Mossoró”; “41ª morte violenta em Mossoró” que vai até a “33ª morte violenta em 

Mossoró”. A repetição de títulos foi usada pelo blog oito vezes, sempre enfatizando o 

estado de violência na cidade, nos quais se apresentam, “Final de semana violento em 

Mossoró”; “Tentativa de homicídio em Mossoró”, “Crime de homicídio em Mossoró”. Mais 

um dado que se encaixa no conceito de blog e sensacionalismo como representação social. 

Podemos, neste caso, associar esta característica, ao fato de que os blogs no geral 

representam uma determinada realidade. No caso do blog “O Câmera”, a realidade local, 

que apresentou altos índices de violência nos últimos dois anos. Como então, relata o 

moderador do blog Francisco Marcelino, ao falar sobre o porquê da escolha do campo 
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policial para a criação de um blog. Marcelino afirma que o blog apresenta esse tipo de 

notícia, porque é o que, de fato, mais acontece na região. 

Segundo Marcelino, a violência, em Mossoró e região, vêm tomando grandes 

proporções nos últimos dois anos. Para ele, isso também explica o fato de que em 2010, o 

blog “O Câmera” era um dos primeiros neste segmento, mas que após este ano, o número 

de blogs policiais aumentaram propositadamente, para ele, como um reflexo da realidade 

local.  

A utilização de palavras chaves para a apresentação das notícias, no caso dos títulos, 

nos remete ao que Rosa Nívea Pedroso denomina como uma das características do 

sensacionalismo. Para a autora, este estilo se define como uma atividade de identificação e 

exacerbação do caráter singular dos acontecimentos através do destaque, acréscimo e 

subtração de elementos linguísticos, visuais (sonoros), ideológicos e através da repetição de 

temáticas que contém valores que se referem a violência, a morte e a desigualdade social 

(PEDROSO, 2001, p.40).  

Outra característica singular apresentada pelo blog é a utilização de uma “Galeria de 

fotos” para as notícias. Diante dessa particularidade do blog, podemos entender exatamente 

ao que Rosa Nívea Pedroso entende como uma exacerbação da notícia através do destaque 

de elementos da mesma. Sendo assim, podemos nos questionar acerca da utilização de uma 

galeria de fotos como complemento a uma notícia trágica. Qual a necessidade dessa 

exposição para o leitor? Em que essa galeria irá contribuir para que o leitor fique bem 

informado sobre os fatos? Essa situação nos faz recordar acerca do que foi mencionado por 

Pereira Júnior em capítulo anterior sobre ética. De acordo com o autor, em uma cobertura 

de tragédia, o jornalista deve-se ter bastante cuidado na apuração. Pois, naquela situação, 

ele está lidando principalmente com sentimentos; com pessoas que estão bastante sensíveis. 

 Segundo o autor, nessas situações o jornalista deve essencialmente se questionar 

sobre as informações que precisará para a construção da notícia. É justamente neste 

momento, em que o autor, evidencia que é possível sim fazer uma cobertura de um fato 

trágico sem precisar para o caráter emocional da notícia. O autor afirma que o modo como 

se entrevista vítimas de traumas, familiares e profissionais, em emergências, emite um sinal 

de nossos princípios éticos, dos limites que se impõe para diferenciar-se do 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 10 

sensacionalismo, da exploração da miséria, da rapina emocional (PEREIRA JÚNIOR, 2009, 

p. 75).  

Percebemos que das 104 notícias publicadas pelo blog no período de março, apenas 

um assunto obteve desdobramento.  As notícias se referem ao suicídio de um agente 

penitenciário. Nenhuma outra notícia apresentou desdobramento. Fator que Rosa Nívea 

Pedroso, afirma ser uma das características do sensacionalismo. “A manchete do veículo 

sensacionalista traz o que no dia seguinte não irá ser desenvolvido” (PEDROSO, 2001, p. 

39). 

A autora ressalta como elementos primordiais do sensacionalismo, a intensificação; o 

exagero; a heterogeneidade gráfica; a valorização da emoção em detrimento da informação; 

a exploração do extraordinário e do vulgar, a valorização de conteúdo ou temáticas isoladas 

e sem contextualização e produção discursiva na perspectiva trágica, erótica, violenta, 

ridícula, insólita, grotesca ou fantástica; a gramática discursiva fundamentalmente no 

desnivelamento socioeconômico cultural entre as classes hegemônicas e subalternas, entre 

outras (PEDROSO, 2001, p.32).   

Sendo assim, de acordo com os autores estudados neste trabalho, dos quais podemos 

citar Ana Lúcia Enne, Rosa Nívea Pedroso, Danilo Angrimani e Márcia Franz Amaral, 

podemos classificar o conteúdo do blog “O Câmera” como sensacionalista. Porém, o que 

imprescindível é destacar que para os autores, o sensacionalismo deve ser visto não apenas 

como a exploração da notícia trágica, mas que esse recurso é uma forma de representação 

das classes. Isso explica, para eles, que muitas das notícias publicadas pelo veículo popular 

não irá ser mostrado pelos outros veículos de comunicação. 

 Do ponto de vista das imagens, percebemos que das 104 notícias, 39 não utilizam 

nenhuma ou apenas uma foto na matéria. 48 notícias utilizam duas ou três fotos. 14 notícias 

utilizam quatro ou cinco fotos. E três notícias utilizam seis ou sete fotos. Com isso, 

ressaltamos a predominância da utilização de duas ou três fotos por matéria, quando já 

mostramos que a maioria das matérias é composta por apenas dois parágrafos. O que 

evidencia, não só a representação de um grupo ou classes sociais, mas a emergência de 

aspectos gráficos para a apresentação da notícia, recursos ainda mais ressaltados na internet. 

 Dentro disso, nos atemos agora para os elementos contidos nas imagens 

apresentadas pelo blog. As fotos relacionadas às notícias sobre morte são as que mais 
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chamam atenção no sentido da aparição dos envolvidos nos fatos. Percebemos que as 

imagens mostram pessoas em total estado de decomposição, corpos cobertos por sangue, e 

vistos por inúmeros ângulos. Do ângulo aberto em que podemos perceber os ambientes, 

Instituto Técnico-Científico de Polícia, ruas e residências. O que já se mostra, de antemão, 

como uma situação no mínimo curiosa, sobre como essas imagens são retiradas de dentro 

do próprio hospital ou do Instituto? Com que permissão? Como acontece essa mediação? 

Sob a ótica do ângulo mais fechado, podemos perceber detalhes, como perfurações de balas 

nos corpos, e partes dos corpos decompostos. 

 Nas imagens dos casos de morte, evidenciamos a utilização de mais de duas 

imagens, justamente, porque mostram diversos ângulos. Aspecto que não se apresenta como 

essencial para o complemento da informação. Mas, esse dado pode ser entendido como a 

objetivação das vítimas e recurso do sensacionalismo, de acordo com os autores vistos aqui. 

Sensacionalismo que caracteriza a utilização das imagens das vítimas e de outros 

envolvidos como elementos acessórios a notícia, que não são fundamentais para a 

apresentação da noticia, mas, aparecem como um objeto para a exploração do caráter 

emocional da informação. Ocasionando assim, em um apelo às sensações, característica 

principal do sensacionalismo. 

 Nesta análise, vimos a veiculação de imagens que ressaltam basicamente o lado 

emocional da situação, como é o caso das imagens em que aparecem pessoas, que a priori, 

entende-se como familiares ou amigos, juntas ao corpo das vítimas. Nesse sentido, uma das 

imagens que mais chama atenção é a de uma mulher, que chorando, toca um homem que 

está coberto por uma espécie de lençol branco no meio de uma rua. Em outra imagem do 

mesmo fato, é válido ressaltar, acontece basicamente o mesmo, só que em vez da mulher, há 

um homem sentado ao lado do corpo com um semblante triste e inconformado com a 

situação.   

 Outro aspecto relacionado às imagens que aparecem no blog e que deve ser 

considerado acerca desta temática é a forma de tratamento dos envolvidos. Diante do 

corpus escolhido, chama-nos a atenção seis notícias em que o blog não mostra imagens com 

o rosto ou corpo das vítimas. Dos seis casos, três são referentes a crianças ou adolescentes, 

sendo assim, são mostrados apenas o corpo destes (e os rostos aparecem embaçados). 

 Um dos casos é referente a uma jovem que sofre acidente de trânsito. Seu corpo está 

na estrada completamente coberto. Os dois últimos casos referem-se a profissionais da área 

policial. No caso do primeiro profissional, agente penitenciário que se suicidou, é mostrada 
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imagem do corpo, já coberto, sendo carregado por profissionais do Instituto Técnico-

Científico de Polícia para ser colocado dentro de um carro. O segundo profissional é um 

policial militar que sofreu um acidente de trânsito.   

 É nesse tocante que citamos as regras definidoras da prática do sensacionalismo 

pensadas por Rosa Nívea Pedroso, intensificação; o exagero; a heterogeneidade gráfica; a 

valorização da emoção em detrimento da informação; a exploração do extraordinário e do 

vulgar, a produção discursiva na perspectiva trágica, erótica, violenta, ridícula, insólita, 

grotesca ou fantástica (PEDROSO, 2001, p.32). 

  

Considerações finais 

 Mediante os conceitos e autores sobre sensacionalismo vistos neste estudo, 

classificamos o conteúdo do blog “O Câmera” como sensacionalista. Mas, que é preciso 

dizer que este recurso, não é apenas a exploração e espetacularização da notícia, mas que 

este serve como meio para a representação social das classes populares. 

Por conseguinte, e tendo como precedente o “O Câmera” como sensacionalista, o 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, formulado pela Federação Nacional dos 

Jornalistas, considera ser antiética a veiculação de conteúdo de caráter mórbido, 

sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em coberturas de crimes 

ou acidentes. 

Mediante as imagens publicadas pelo blog no se refere às notícias sobre morte. 

Percebemos, dentro dos conceitos de sensacionalismo, certa coisificação dos envolvidos 

nos acontecimentos, vistos como objetos da informação, no tange a tragédia. Vemos que há 

a utilização das imagens de morte, referindo-se a veiculação de imagens de pessoas mortas 

como descrito nesta análise. Sendo as tais imagens de morte utilizadas não apenas para 

informar. Levando em consideração os aspectos das imagens e o fato de que, a veiculação 

das notícias poderia acontecer sem interferências no processo de informação, sem a 

apresentação de tantas imagens de morte, principalmente pelo modo como são mostrados. 

Dentro disso, pensando o sensacionalismo essencialmente como representação social 

das classes populares, como foi visto neste estudo, podemos indagar-nos acerca da 

legitimidade da própria representação social realizada contrária a valores éticos, fixados 

pelo Código de Ética. Diante da premissa do sensacionalismo, praticado pelo blog como já 

foi constatado nesta pesquisa, como meio para representação social das classes populares. 
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Devemos refletir ainda mais sobre a responsabilidade ética do jornalista como formador de 

opinião. E principalmente, promover e manter uma reflexão acerca dos limites éticos da 

representação social da realidade por parte dos jornalistas e meios de comunicação. 

 Ora, se um jornalista, ao praticar sensacionalismo, representando uma realidade 

local, está ao mesmo tempo infringindo o Código de Ética dos Jornalistas, podemos nos 

perguntar até que ponto essas classes sociais estão sendo representadas socialmente. Sendo 

assim, é o caso em que “os fins justificam os meios?” – como diz o velho ditado. É o 

mesmo caso quando nos deparamos com situações em que jornalistas utilizam de câmeras 

escondidas, que de acordo com o Código é ilegal, para produzirem furos de reportagens. O 

fato de o jornalista promover uma denúncia de corrupção, por exemplo, justifica o 

descumprimento do Código de Ética (para qual a utilização de câmeras escondidas é 

ilegal)?  

Chegamos ao grande norte deste trabalho: o limite ético que rege a profissão do 

jornalista e mais ainda dentro desse aspecto do sensacionalismo, como foi comprovado ser 

praticadas pelo “O Câmera”, apresentado nos blogs, ferramenta de rápida disseminação de 

informações e que surgiu como meio para a formação de identidade no espaço público. Do 

ponto de vista social, percebemos ainda o modo de tratamento diferenciado na publicação 

das imagens. Sob a ótica de um “valor social” entendemos a diferenciação entre mostrar a 

imagens de certas pessoas mortas e ensanguentadas (nos casos em que envolvia pessoas 

acusadas de certos crimes) e nos dois casos em que se apresentaram notícias sobre pessoas 

de um nível mais alto da sociedade, não foram, nestes casos, explorados os aspectos 

trágicos das notícias. 

Por outro lado, percebemos os erros gramaticais, a repetição de temáticas, a 

exploração de imagens de caráter emocional e as expressões populares como principais 

argumentos para mostrar que o blog, de acordo com os autores trabalhados neste estudo, de 

fato, se caracteriza como sensacionalista. Nesse aspecto, segue ainda a apresentação de uma 

“Galeria de fotos” para as notícias que envolvem mortes. Demonstrando aspectos das 

imagens que se mostram não essenciais à informação. Nesse ponto, essa galeria tem como 

intuito apenas mostrar os corpos ensanguentados entre outros detalhes que não se mostram 

parte da informação, mas um meio de apelar para os aspectos sensacionais da notícia. 

Sendo assim, colocamos em discussão o tornar as imagens das vítimas apenas acessórias às 

notícias, espécie de objetos. 
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Nesse ponto, percebemos que a internet evidencia novos elementos de 

instrumentalização do sensacionalismo e para a construção da escrita jornalística. No caso 

do sensacionalismo temos a apresentação da “galeria de fotos” trazida pelo blog em 

questão. E no caso da redação jornalística, temos a segmentação dos textos nos casos em 

que se envolve mais de uma pessoa na notícia.   

Analisando de um ponto de vista do jornalismo policial, podemos obter a impressão 

de que as notícias publicadas pelo blog “O Câmera”, com exceções das pouquíssimas fugas 

do tema violência, as notícias surgem como repetições. Parece-nos que o produtor do 

conteúdo, certas vezes, na construção do texto, muda apenas os nomes dos envolvidos e as 

informações em si sobre o acontecimento. Seria apenas uma reprodução do real? Há que se 

terem dúvidas, certamente. 

Porém, como frisamos inúmeras vezes, o sensacionalismo é entendido também e 

principalmente, pelo menos pelos autores vistos, como um recurso de representação de 

classes sociais. Ou seja, o sensacionalismo não é tão somente a exploração de temáticas 

como a violência, por exemplo, mas esta temática representa uma realidade de classes 

menos desfavorecidas, que, aliás, dificilmente aparecem nos veículos de comunicação 

convencionais. Portanto, a aparição dessas classes em uma mídia, que se confira a internet 

(possuindo tanta abrangência ou mais que outras mídias) seria uma forma com que essas 

mesmas classes se vejam e se sintam de algum modo, representadas e não mais isoladas. 

Dentro disso, a grande questão deste estudo é entender o limite ético que precede essa 

representação social feita pelo sensacionalismo, através dos blogs no campo das notícias 

policiais. Se, como foi mostrado, o sensacionalismo é uma prática que vai contra o que foi 

estipulado, principalmente pelo Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, até que ponto 

essa representação social é legítima?  

Como mencionamos na análise, neste caso, os fins justificariam os meios? É válido 

descumprir a ética do cidadão, explorando os indivíduos na tragédia, em nome de sua 

própria representação social? Outro aspecto a ser considerado, é em que, de fato, estampar 

cadáveres perfurados nas páginas dos jornais e mais recentemente nas páginas iniciais, seja 

de blogs ou sites de notícias, implicará no entendimento da notícia por parte do público. São 

questões nada fáceis de entender e menos ainda de explicar, mas que devem ser pontos de 

partida para discussões acerca da ética do profissional do jornalismo, que possui em suas 
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mãos, literalmente, deveres tão complexos quanto entender as várias variáveis que 

perpassam a atividade e que se transformam continuadamente. 
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