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Resumo: 

A comunicação em suas diversas intersecções e centenas de variáveis amplia diariamente o 

espectro de trabalho para os pesquisadores da área. Este estudo centra-se no triângulo 

televisão, violência e mulher. Justifica-se o cruzamento destes elementos, primeiro pela 

importância que a televisão ainda tem na disseminação e formação de opinião entre seu 

público mesmo depois do surgimento e popularização da internet e, segundo, porque a 

violência contra a mulher é um problema social grave em nossa sociedade. Depois de anos 

mantida na cozinha servindo ao marido e criando os filhos, as mulheres finalmente tiveram 

acesso ao mercado de trabalho e à educação. Novas rotinas que não substituíram as antigas. 

Perceber como esta nova mulher é mostrada no telejornalismo goianiense em tempos de 

rotinas produtivas pautadas pelo sensacionalismo é o objetivo desta pesquisa. 
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O jornalismo 

Entre os marcos da história do jornalismo estão as folhas escritas à mão durante 

o Renascimento, a invenção da tipografia no século XV, o início do jornalismo 

comercial no início do século XIV, a implantação do rádio nos primeiros anos do século 

XIX, a televisão, que teve a primeira transmissão em 1927 e a internet, cuja tecnologia 

se popularizou mundialmente a partir dos anos 90. Traquina (2005) diz ser impossível 

definir o que é jornalismo com poucas palavras e arrisca conceituar a atividade como “a 

vida em todas as suas dimensões, como uma enciclopédia”. 

 Beltrão (1980) lembra a necessidade social do jornalismo, ou seja, “é próprio da 

nossa natureza informar-se e informar”. Para o autor, a informação alimenta o espírito 

humano e permite o conhecimento de causas e consequências, possibilitando a formação 

da opinião pública e, consequentemente, influenciando indivíduos e comunidades na 
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tomada de decisões. Aluno de Beltrão, Marques de Melo (2001) afirma que o 

jornalismo é uma forma de conhecimento que permite aos cidadãos participarem da 

história e influenciarem-na. Sodré e Ferrari (1986) ao explicarem o processo de 

produção da reportagem, um dos produtos jornalísticos mais comuns na mídia, reforçam 

que nem sempre o fato reproduzido é o de maior interesse para o cidadão, muitas vezes 

é o de maior interesse ao jornalista ou veículo.  

O jornalismo também foi e ainda é alvo de estudos de vários sociólogos, para 

Tuchman (1999), a objetividade é um conceito construído e não uma competência do 

profissional, logo, sua aplicação depende da necessidade imposta pelas rotinas 

produtivas e não da orientação ou certeza de idoneidade do produto jornalístico. 

Determinante no conteúdo jornalístico publicado, o critério atualidade, segundo Groth 

(2011), é responsável por muitas das características do jornalismo neste começo de 

século XXI. Consequência disso é que a função qualitativa de maior relevância no 

jornalismo, a de atribuir valor às coisas (CHAPARRO, 2008, 149) apresenta, a cada dia, 

padrões diferentes.  

Diante das reflexões sobre o jornalismo em suas diversas apresentações, 

impresso, televisivo, radiofônico ou “online”, entre a idealização da Teoria do Espelho
4
, 

e o estudo de várias possibilidades de distorções dentro de suas rotinas produtivas, 

vários foram os estudos sobre seu papel na construção da opinião pública na sociedade 

moderna, e este estudo pretende ser mais uma reflexão. 

 

A Televisão e o Telejornalismo 

O mais abrangente entre todos os meios de comunicação mediada, a televisão no 

Brasil é responsável pela difusão de informações e modismos, formadora de opinião e 

porque não instrumento de manipulação política e social.   Segundo dados do IBGE, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 97% dos domicílios brasileiros têm um 

aparelho de televisão. Isso sem contar aqueles espalhados em espaços de grande 

circulação de pessoas de elevadores e restaurantes a salas de espera.  

No Brasil as notícias fazem parte da TV praticamente desde a sua implantação
5
, 

afinal, o primeiro telejornal, Imagens do Dia, foi ao ar 24 horas depois da primeira 
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transmissão. Assim como no rádio os primeiros passos da televisão no Brasil foram 

marcados pelo improviso. Não havia videotape, apenas transmissões ao vivo, e o 

conteúdo era uma adaptação da programação radiofônica. As inovações tecnológicas da 

década de 1960 ajudaram a consolidar a audiência do telejornalismo. A transmissão em 

cores, câmeras menores e mais leves e a possibilidade de transmissões ao vivo móveis, 

deram mais vida e mais agilidade às notícias. Em Goiás não foi diferente. Godinho 

(2008) afirma que a primeira emissora, a TV Rádio Clube foi ao ar pela primeira vez em 

6 de setembro de 1961, sem a documentação legal. O equipamento era precário. O 

proprietário, Francisco Braga Sobrinho, tinha se apropriado de uma câmera, um 

transmissor e uma antena quando ainda era funcionário dos Diários Associados de Assis 

Chateaubriand. A produção do noticiário era grosseira, o cenário pobre com apenas uma 

cadeira e uma mesa, e não havia “teleprompter”, o apresentador olhava para o script e a 

para câmera o tempo todo. 

Temer (VIZEU, PORCELLO, COUTINHO, 2010, p.104) especifica que no caso 

da televisão há um investimento na espetacularização da notícia, mais que informar é 

preciso entreter para manter a audiência. A função social do jornalismo descrita por 

Beltrão anteriormente neste trabalho é, muitas vezes, abatida pelo departamento 

comercial. Stephens (1993) vai dizer que o veículo mantém o povo sob uma 

escravização dicotômica, “o excesso e a falta de informações”. São muitos os leads, mas 

pouca a quantidade de conteúdo que agrega de alguma forma, conhecimento. 

E são vários são os exemplos da influência das coberturas jornalísticas televisivas 

na história do país. Um dos mais célebres, a edição do debate
6
 entre os candidatos à 

presidência em 1989, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, com 

notório favorecimento ao primeiro, vencedor das eleições. E entre os mais recentes, a 

disseminação por vários estados de ações de “justiça com as próprias mãos”, moradores 

que prendem e espancam suspeitos de roubos e furtos
7
. 

 

A Mulher na Sociedade Moderna 
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Mulher é estuprada em ponto de ônibus / Mulher é assassinada pelo marido que 

não aceitou o divórcio / Pesquisa revela: mulheres estudam mais e ganham menos / 

Emagreça e conquiste aquele gato / Estas são manchetes que podem ser encontradas 

diariamente em jornais, revistas, telejornais, sites e emissoras de rádio. Diante de 

demonstrações de tão pouca consideração com a mulher enquanto indivíduo, difícil 

acreditar que o mundo, num passado muito distante é verdade, já foi matriarcal e as 

mulheres exerciam a poliandria
8
. Segundo Friedrich Engels 1891, no mundo ocidental a 

passagem do heterismo à monogamia e do direito materno ao paterno acontece 

primeiramente entre os gregos, reflexo não só da necessidade econômico-estrutural
9
, 

mas também por influência da religião e da necessidade de controlar o aparelho 

reprodutor da mulher. A castidade legitima a paternidade. O autor frisa que ao ser 

entregue ao homem sem reserva de poder para certificação da paternidade, a mulher 

passa a ser não apenas submissa, mas também em muitos casos, vítima de violência, 

inclusive física.  

 Além da violência física, a retirada da mulher da esfera pública tem uma 

segunda consequência, o afastamento feminino do poder político e econômico. O 

machismo, pensamento da supremacia masculina, baseia-se em afirmar a superioridade 

masculina e reforçar a inferioridade da mulher em várias formas de discurso: filosófico, 

científico, religioso, jurídico e até mesmo popular (AZEVEDO, 1985).  

Para Platão a mulher é o homem reencarnado para pagar pecados de uma vida 

anterior, ou seja, um castigo. Aristóteles afirmava que a mulheres e escravos deviam 

viver apenas para servir. Da pré-história aos tempos atuais ainda é possível ver em 

diversos discursos a mulher colocada em posição de inferioridade ao homem. Não é 

possível justificar essa discriminação pela ignorância, ou como explicar durante a 

revolução burguesa do século XVIII, quando intelectuais que enalteciam os conceitos de 

liberdade e igualdade não se preocupavam com a inclusão da mulher nas tomadas de 

decisões, nem mesmo nas discussões da chamada esfera pública burguesa 

(THOMPSON, 1998). 

Repetido há séculos, o discurso da subalternidade foi interiorizado pela sociedade 

e pelas próprias mulheres, que voltam ao domínio público com a Revolução Industrial e 

                                                 
8
Friedrich Engels (1985) explica que este tipo de divisão familiar acontecia durante o período nominado 

como Barbárie. Ao exercer a Poliandria, ou seja, uma mulher se unia a vários homens, a linhagem era 

matriarcal, uma vez que a mulher tinha certeza de quais seus descendentes, o homem não. 
9
A justificativa é que sem saber quais eram seus descendentes os homens não tinham como determinar 

herdeiros para seus bens. 



a necessidade de mão de obra, necessidade consolidada pelas grandes guerras com a ida 

dos homens para o front. E mesmo enfrentando muitas dificuldades elas não pararam 

mais de tentar ocupar os mesmos espaços que os homens e com o mesmo 

reconhecimento. O que ainda não aconteceu.  

Especificamente no Brasil, a mulher teve direito ao voto em fevereiro de 1932, 

mas só as casadas e desde que houvesse o consentimento do marido, podiam 

comparecer às urnas. O direito de se separar veio apenas em 1977 com a lei 6515 de 

instituía o divórcio. Trinta e seis anos depois são várias as conquistas, como por 

exemplo, a licença-maternidade e a Lei Maria da Penha. A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio
10

 feita pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística 

divulgada em 2001 mostrou que o Brasil tem cento e noventa e cinco milhões e 

duzentos mil brasileiros, destes cem milhões e quinhentos mil são mulheres. Mas a 

superioridade em número não implica em igualdade de direitos. Um relatório feito por 

economistas
11

 do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mostrou que no 

Brasil (segue-se uma tendência sul-americana) homens com a mesma idade e mesma 

instrução das mulheres ganham trinta por cento a mais. A participação da mulher no 

mercado de trabalho é mais expressiva no serviço público, restaurantes, atividades 

hospitalares, limpeza e comércio varejista, embora também sejam encontradas como 

operárias da construção civil, motoristas e trabalhadoras do setor de segurança, áreas 

antes exclusivamente masculinas.  

Incitada por todas estas questões, Afonso (2005) se propôs a estudar a 

possibilidade da mídia ser usada na construção de conhecimentos que levem a mulher a 

se enxergar e a desenvolver o papel de sujeito na sociedade onde hoje vive em situação 

de exclusão. 

 

A TV no cotidiano feminino 

Quando a televisão foi implantada no Brasil, a mulher tinha no espaço doméstico 

a sua área de atuação. Poucas se aventuravam a trabalhar fora, e quando o faziam eram 

em profissões consideradas femininas como a docência, ou em extensões dos afazeres 

caseiros como passadeiras, arrumadeiras ou cozinheiras em casas de famílias abastadas. 
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Em qualquer um dos casos o fato de buscar uma renda extra para a família, ou mesmo 

de prover, sozinha, o sustento da casa e dos filhos era motivo para que o comportamento 

moral da trabalhadora fosse contestado. Ressaltando que essa procura foi sempre 

forçada por fatores econômicos e sociais como a baixa renda do marido e ainda os casos 

de abandono e viuvez. Pouca coisa mudava uma vez que essa mulher tinha pouca (no 

caso da docência, que era sempre para o nível fundamental) ou nenhuma escolaridade, 

ou seja, ela não tinha oportunidade de adquirir conhecimento geral ou informação 

básica sobre leis e direitos. A chegada da TV à Goiás teve impactos semelhantes aos do 

eixo-Rio São Paulo, o mundo do qual as mulheres haviam sido privadas, de certa forma, 

invade seus lares. Elas têm acesso a conhecimento geral, um novo modelo feminino, o 

da mulher bonita, prática e falante que estava na telinha.  Além disso, as transmissões 

televisivas apresentaram às mulheres os eletrodomésticos, os alimentos industrializados, 

os produtos e as dicas de beleza. Por fim, ao conhecer e consumir novos produtos, a 

mulher transformava sua própria identidade e se sentia integrada à sociedade, como 

teorizado por Canclini (2006) era a realização da cidadania pelo consumo. 

Sobre o conhecimento informal a que a mulher tem acesso através da mídia, 

especificamente por meio da televisão, Afonso (2005) afirma que num país de 

excluídos, a educação informal através dos meios de comunicação tem papel 

fundamental na formação de valores e comportamentos. Mas a autora deixa claro que 

para isso acontecer de maneira positiva era necessário que as mulheres (e todo o 

público) fossem preparadas para fazer uma leitura crítica dos meios de comunicação, 

sob pena dessa interação produzir efeitos contrários com a exposição de modelos 

femininos estereotipados
12

 de mulheres alienadas ou que se realizam apenas na 

realidade doméstica. 

A educação efetuada pelos MC
13

 ocorre de forma paralela à 

educação formal e à não-formal, convencionalmente 

realizadas na escola e em instituições populares e sindicais, 

as quais em geral implicam para o/a educando/a a uma certa 

obrigação moral de frequentar e de aprender a ler, a escrever 

e a relacionar-se. Entretanto essa educação informal, que se 
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realiza nos espaços criados com a presença dos MC, não se 

caracteriza por falta de intencionalidade ou por ingenuidade. 

(AFONSO, 2005, p.40)  

Thompson (2002) acredita que a televisão já faz parte da rotina das pessoas e por 

isso seu espaço é privilegiado. Temer (2012) concorda e reforça que este espaço é ainda 

maior no caso do público feminino, principalmente da fração que passa boa parte do dia 

sozinha em casa ocupada com serviços domésticos. Proposições que reforçam a 

preocupação de Afonso, inserida no parágrafo anterior, com o conteúdo veiculado na 

TV e com a forma como a mulher é mostrada, porque na solidão do seu dia a dia, é com 

essa mulher retratada na TV que a telespectadora desenvolverá uma relação de amizade 

e espelho.  

Cidadania 

 

Para Santos (1996), mais que ter direitos e deveres, a noção de cidadania hoje 

está relacionada às condições de emancipação de um indivíduo seja dentro da 

comunidade, ou na contestação da sistematização da mesma.  

Também para Viana (2003), a cidadania é integração do indivíduo na sociedade 

burguesa por intermédio do Estado. Para o autor cabe aos municípios, estados e União, 

a implantação de políticas que acabem com a exclusão social, garantindo aos mais 

pobres direitos básicos como saúde, educação e moradia. 

Depois de analisar essas definições de cidadania, fica nítido que o ponto em 

comum entre todas é a necessidade de informação de qualidade para que o indivíduo 

saiba exigir seus direitos ou mobilizar a comunidade, para exigir sua execução. Também 

vimos anteriormente que essa não é a informação difundida hoje pela mídia por uma 

série de fatores. Então, qual seria o papel das emissoras de televisão nesse sentido? E 

dos telejornais? Para o exercício da cidadania é preciso que os indivíduos tenham 

informações sobre direitos, leis, sobre a administração pública em nível municipal, 

estadual e federal. Nesse contexto, os veículos de comunicação poderiam realizar uma 

comunicação pública ou de interesse público. É preciso deixar claro que esta não é uma 

prerrogativa de emissoras estatais ou públicas, a partir do momento em que as emissoras 



comerciais operam com concessões públicas, a prioridade deveria ser para a função 

social.  

 

Existe uma Cidadania Feminina? 

Durante séculos a mulher viveu sob a dominação masculina, restrita ao espaço 

doméstico, não tinha poder de decisão sequer sobre seu corpo. A primeira entrada da 

mulher no mercado de trabalho acontece através dos afazeres domésticos e docência, e 

depois, como mão de obra extra para a revolução industrial, que não lhe garantiu 

direitos, apenas uma jornada extra de tarefas, acusações de libertinagem e abandono dos 

filhos. Com pouca ou nenhuma escolaridade a mulher foi ocupando os espaços públicos 

muito mais por necessidade política e econômica do que pela aceitação masculina de 

igualdade, e hoje, mesmo tendo formação e tarefas similares ou superiores às dos 

homens ainda sofre retaliações.  

As afirmações acima podem ser constatadas por números. Goiás tem, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6.004.045 habitantes, sendo 

3.022.503 mulheres e 2.981.542 homens. O fato de ser maioria está longe de garantir às 

mulheres igualdade de direitos ou mesmo, de salários. Em março de 2012 a Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás (Seplan), divulgou a pesquisa “A 

Ascensão da Mulher na Sociedade”. Os números, com alguma variação, repetem a 

tendência do País e do continente. O levantamento mostrou que a participação das 

mulheres no mercado de trabalho goiano é de 41,7%, mas elas recebem apenas 88% do 

que é pago a um homem com a mesma função e formação. A pesquisa mostrou ainda 

que são elas que também investem mais em qualificação, 59.20% têm onze anos de 

estudo ou mais e 36.68% mantêm sozinhas a casa e os filhos. 

Jessé Souza (2006), autor do conceito de subcidadania, explica que o termo se 

aplica a minorias que durante séculos foram subalternizadas e, uma vez “libertas” não 

foram qualificadas para participar do atual modelo econômico. Ficando às margens do 

mercado de trabalho, sem produzir e consequentemente sem consumir ficam presos a 

uma existência dependente, por exemplo, de benefícios sociais da administração 

pública. O sociólogo apresenta ainda o exemplo das mulheres donas de casa que, 

afastadas das esferas públicas, têm suas existências condicionadas à família e ao marido. 

Reforçando que o indivíduo que não é considerado útil não tem reconhecimento pela 

sociedade. 



Outro aspecto que possibilita afirmar essa subcidadania das mulheres é a 

violência. Hoje existem leis que proíbem as agressões físicas e psicológicas contra as 

mulheres, assim como a discriminação, mas os homens no poder ignoram essas leis, 

seja pela ancoragem em costumes arcaicos de submissão feminina, ou pelo comodismo 

provocado pela falta de rigor do Estado em executá-las. Há que ser citado ainda o 

próprio desconhecimento feminino sobre seus direitos.  

E mais uma vez ratificando a afirmação acima com números, dados do Mapa da 

Violência, elaborado pelo Instituto Sangari e Ministério da Justiça
14

, Goiás ocupa a 

nona posição entre os estados brasileiros com mais assassinatos de mulheres, com uma 

taxa de 5,7 para um grupo de 100 mil mulheres. 

A também cientista política Chantal Mouffe (1999) promove uma discussão sobre 

pós-modernismo
15

 versus essencialismo
16

 para chegar a uma proposta que ela denomina 

de democracia plural, onde todas as cidadanias seriam reconhecidas. Mouffe é contra o 

essencialismo porque, para ela, é necessária a desconstrução das identidades para a 

execução da política democrática racial nos movimentos libertários e de minoria porque 

um sujeito pode ser ao mesmo tempo oprimido e repressor, são as multiplicidades das 

relações de subordinação. Chantal Mouffe sugere uma cidadania feminina e masculina, 

não a partir da igualdade, mas do reconhecimento total das diferenças naturais entre 

homens e mulheres.  

 

O Sensacionalismo como valor-notícia 

As emissoras pioneiras de TV da década de cinquenta viram o número de 

concorrentes aumentar consideravelmente durante o governo militar, que distribuiu 

concessões em troca de apoio político. A guerra pela audiência, o surgimento e 

consolidação da internet que, aliada à popularização dos canais fechados roubaram os 

segmentos A e B da TV aberta, fizeram com que estas emissoras mudassem 

profundamente seu conteúdo.  

Este cenário nacional se repetiu no estado de Goiás. A hegemonia da TV 

Anhanguera – afiliada da Rede Globo e sua programação elitizada começaram a ser 

ameaçadas em 1991 quando a TV Serra Dourada – Afiliada do SBT aumenta sua 
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programação jornalística local em quase uma hora e com notícias mais populares. Nesta 

época o telejornal da TV Anhanguera possuía, em média, quinze minutos. A TV 

Record, reformula sua programação em 2006 mantendo a linha popularesca e 

aumentando o horário do telejornalismo local passa a disputar ponto a ponto a audiência 

com a TV Anhanguera tanto no telejornal matinal quanto no horário do almoço. Hoje a 

briga pela liderança de audiência em Goiás nos telejornais do horário do almoço 

(segundo dados do IBOPE Media
17

) fica entre as emissoras: TV Anhanguera, TV 

Record (que alternam a vice-liderança) e TV Serra Dourada (primeiro lugar). Diante 

deste quadro a TV Anhanguera se viu obrigada a investir em um estilo bem mais 

informal e conteúdos de interesse das classes C e D. 

Entenda-se por informalidade uma linguagem bem menos culta, onde 

frequentemente o repórter / apresentador usa gírias e faz comentários pessoais. Para 

interagir com o público, jornalistas andam de ônibus, comem pastel na feira e entram 

em buracos. Quanto ao conteúdo, o destaque atual é para assuntos que provocam dor e 

sofrimento às classes economicamente menos favorecidas, como por exemplo, 

transporte público, falta de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, 

crianças sem escolas e mães sem trabalhar porque não há creches suficientes. Essa nova 

programação também aposta no tripé sensacionalista escândalos – sexo e violência. 

Termo popularizado dentro do ambiente comunicacional e jornalístico, o termo 

sensacionalista é direcionado a emissoras, programas, profissionais. Segundo 

Marcondes Filho (1985), todo jornal é sensacionalista porque o simples fato de noticiar 

implica em alterar, dirigir e mutilar um fato porque é impossível reproduzir algo tal qual 

aconteceu. 

Mott (1941) afirma que o termo sensacionalista deve ser aplicado ao conteúdo de 

mídia que estimule uma resposta emotiva no público, reações mais comuns quando o 

tema em questão é crime, desastre, sexo, escândalo ou qualquer outra monstruosidade. 

Angrimani (1995) coloca o sensacionalismo como o superdimensionamento de fatos 

onde o real não é o mais importante. 

Falta de credibilidade, linguagem não apenas coloquial, mas carregada de gírias e 

expressões regionais são outras características apresentadas pelos autores citados 

anteriormente. Especificamente no caso da televisão, acrescenta-se a ausência de script, 

enquadramentos abertos e movimentos de câmera rápidos. O apresentador conversa 
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com o telespectador, faz perguntas, e insere como personagens, indivíduos da produção 

televisiva que em outros gêneros permanecem ocultos, como o diretor, o assistente de 

estúdio e o piloto do helicóptero. 

Porcello (2008) insere o comportamento do indivíduo moderno dentro deste 

novo fazer jornalístico. O autor lembra que na “sociedade da informação” os conteúdos 

circulam com tanta rapidez que são consumidos sem profundidade ou questionamentos. 

E, tão preocupante quanto a falta de assimilação, é a observação do autor sobre o 

antagonismo que envolve a espetacularização. 

A linguagem que prevalece é a do espetáculo. E, nesse sentido, a 

informação carece de conteúdo. Informação é o que se sabe, 

conhecimento é o que se aprende. A informação é cumulativa, o 

conhecimento é seletivo. É preciso saber selecionar as 

informações, transformando-as em conhecimento. E o 

conhecimento acumulado ao longo do tempo permite a 

construção do saber. (PORCELLO, 2008, p.54) 

 

Sodré e Paiva (2002) analisam o grotesco da origem às suas diversas 

manifestações. Especificamente na televisão, os autores afirmam que o gênero vai além 

do conteúdo, e já se mostra como uma especialização profissional
18

. Os autores 

pontuam que a presença do grotesco é sempre citada na televisão a partir da década de 

1990 com o sucesso de programas como “Ratinho”, mas suas características podem ser 

identificadas desde sua implantação no Brasil. Nos primeiros programas de auditório, de 

artistas como Chacrinha, Flávio Cavalcanti e Sílvio Santos eram recorrentes “os 

aleijões, deformidades, aberrações da natureza e manifestações de idiotia” e para 

garantir a reação da plateia, mensagens de fácil compreensão. 

A violência já é por si grotesca porque distancia tanto vítima quanto agressor do 

humano. Mas o fato noticiado se torna animalesco quando, na reinterpretação pela 

mídia, apenas o ato é enfocado, nas chamadas, nos leads, no texto e nas legendas. 

“Foram vinte e duas facadas”; “Os cadáveres foram encontrados sem as cabeças”; “O 

empresário foi esquartejado e seu corpo dividido em malas”; “Foi assassinado pelo 

próprio filho”; “O corpo da mulher grávida foi escondido debaixo do sofá”. 
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Não só o ato é enfocado como repetido diversas vezes. Especialmente no caso da 

televisão, se há imagens, essas são reprisadas à exaustão, se não há, a computação 

gráfica, através de modernos programas de computadores garante a materialização da 

violência. Não há o debate sobre causas ou consequências, não há discussão que 

instigue uma reflexão sobre o problema. 

Encerra-se essa reflexão acerca do sensacionalismo e o grotesco com uma 

importante observação de Sodré e Paiva sobre a hegemonia do que eles chamam de 

‘formato’ a partir da observação da televisão enquanto veículo de comunicação de 

massa de maior abrangência no Brasil, em detrimento de outras fontes de informação, 

como museus, teatros e bibliotecas.  Ou seja, a superexposição de casos de violência e 

outras formas do grotesco provocaria uma alienação de outros conteúdos e ainda 

causaria uma banalização do tema no cotidiano social. 

 

 

Rotinas produtivas e suas consequências na qualidade final do conteúdo 

telejornalístico 

 

Um dos estudos mais famosos da socióloga americana Gaye Tuchman é o 

conceito de rotinas produtivas, desenvolvido a partir de uma pesquisa feita segundo 

observação participante. Exposto pela primeira vez em 1978 o objetivo era entender o 

papel do jornalismo na construção social da realidade. A construção de uma espécie de 

receita de bolo começa pelas empresas que impõem uma ordem no tempo e no espaço, 

ou seja, no tempo porque se espera que os fatos aconteçam em horário comercial, e no 

espaço porque da mesma forma espera-se que os fatos aconteçam nos grandes centros, 

ou em áreas onde haja cobertura por parte da imprensa, facilitando assim a sua 

cobertura. Logo, fatos idênticos, mas acontecidos em localidades diferentes e em 

horários distintos podem ter cobertura diferente.  

Tuchman e vários outros autores como Walter Lippmann, Lance Bennett, 

LynneGresset, William Haltom, Michael Schudson, Philip, Schlesinger, Herbert Gans, 

vão colocar um peso grande sobre a relação jornalista-fonte no produto final levado ao 

público porque a fonte pode ser oficial ou não, especializada ou não, interessada ou não 

em estar na mídia, e em qualquer um desses casos é feito o questionamento sobre a 

isenção das afirmações feitas por esta fonte e consequentemente sobre a veracidade da 

notícia. Pesa ainda, dentro do conceito de rotinas produtivas, principalmente dentro da 



televisão, a ditadura do tempo, o tempo dispensado a matéria que nem sempre é o 

necessário e o tempo para produção da matéria sempre escasso. 

Um quarto ponto discutido por Tuchman é a função do jornalismo de reforço da 

ordem e das normas sociais. Como também coloca Traquina (2005) ao citar Todd Gitlin 

para quem: As notícias envolvem acontecimentos e não as condições que produzem os 

acontecimentos; As notícias privilegiam as pessoas e não o grupo; As notícias destacam 

os conflitos e não o consenso; As notícias privilegiam o fato que “alimenta” a “estória” 

e não o fato que a explica. Ou seja, os critérios de noticiabilidade, as regras 

estabelecidas pelos jornalistas, a normatização do que deve ou não ser notícia, legitima 

o poder hegemônico quando destaca e marginaliza o comportamento diferente de 

qualquer grupo social que discorde do comportamento instituído vigente. 

 

As distorções e suas consequências 

Segundo Coutinho e Martins (2008), os telejornais locais são a parte da mídia 

que mostra ao indivíduo o pedaço do mundo que está mais próximo dele, o primeiro 

contexto social comunitário no qual está inserido, o bairro, a cidade, o seu Estado, e, 

como o restante da mídia, através dos olhos de terceiros, oferece a este indivíduo uma 

“versão” da realidade que ajuda a construir e manter comportamentos.  

Tuchman faz parte da corrente de pensamento que não acredita na existência do 

espelho, primeiro porque seres humanos são influenciáveis pela carga cultural que 

acumularam devido à educação recebida e ao ambiente em que se desenvolveram e, 

também, porque as rotinas produtivas muitas vezes estão acima da vontade do 

profissional. Logo, o fazer jornalístico é um processo de construção onde muitas 

variáveis podem determinar o objetivo e a qualidade do seu produto, a notícia. Entre 

essas variáveis estão: a qualificação dos profissionais, a estrutura da empresa, o tempo 

disponível para veiculação do conteúdo, a guerra pela audiência e até mesmo a 

localização geográfica da emissora. Por fim, cabem as discussões acerca das Teorias do 

Jornalismo a defesa e acusação de que essas rotinas produtivas teriam um caráter 

instrumental ou não sobre a função do jornalismo. Estruturalismo e Interacionismo 

acreditam que as distorções são involuntárias, enquanto adeptos das teorias de ação 

política afirmam a parcialidade dos profissionais das redações. 

Sem discutir o fato das distorções serem voluntárias ou não, isto mereceria um 

exclusivo e amplo estudo, é possível afirmar que as narrativas construídas a partir das 

rotinas produtivas com características sensacionalistas interferem diretamente em um 



dos itens de regulação dos fenômenos sociais, o da conservação do modelo e controle 

das tensões e o de reforço das normas sociais. O primeiro porque mínimo internaliza a 

aceitação do uso da violência, e de não respeito aos direitos individuais. E o segundo 

porque a banalização dos atos de violência contra a mulher, sem a devida 

contextualização, naturaliza o comportamento violento contra a mulher. Este novo fazer 

jornalístico televisivo ainda propicia a instalação da disfunção narcotizante da 

comunicação, ou seja, iludido pela quantidade de informação a que tem acesso, o 

indivíduo, que acredita estar a par do mundo, tem apenas informações rasas e, ao se 

preocupar em absorver o máximo possível de “conhecimento”, deixa de interagir e 

participar da sociedade. 

Ainda mais prejudicial que deixar de contribuir para a educação informal dos 

telespectadores, ou seja, conscientizá-los sobre a gravidade da violência contra a mulher 

enquanto problema social, é levar ao ar uma visão distorcida do papel feminino na 

sociedade, colaborando para que a mulher continue sendo vista como frágil demais para 

deixar o lar e exercer sua cidadania ,dividindo o espaço público com os homens. 
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