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m jornalista de televisão segue, 
resignado, para a apuração de uma 
pauta que tem mais de espetácu
lo do que de noticia. Ele viaja e 
gasta horas na cena do aconteci

mento. Todo dia ele retorna, repetidamente, à 
mesma pauta e, em vez de enfurecer-se, resigna-
se ainda mais e procura tirar vantagem disso. Esta 
descrição é do filme "Feitiço do Tempo" (de Harold 
Ramis, 1993) em-que um repórter, interpretado 
por Bi l l Murray, vai cobrir um festival de inverno 
numa pequena cidade e, depois de ironizar a mar
mota que é mascote da festa, fica preso no mesmo 
dia. Congelado no calendário, o jornalista se vê 
refazendo as mesmas coisas todos os dias, incluin
do a reportagem. Embora seja uma fábula, o diver
tido e ingênuo roteiro do filme parece inspirar cada 
vez mais a atualidade jornalística. 

Quem assistiu à televisão em 7 de abril e nos 
dias subsequentes, pode ter se achado amaldi 
çoado pela marmota. Não houve canal de T V , 
aberta ou fechada, que não repercurtisse à 
exaustão matérias sobre a tragédia ocorrida na 
escola do Realengo. As pautas arrastaram-se 
dias a fio, reproduzindo sucessivamente as 
mesmas imagens, os mesmos depoimentos, as 
mesmas hipóteses e o mesmo desespero. De 
acordo com o estudo realizado pela Boxnet em 
parceria com a I M P R E N S A Edi tor ia l (veja 
página 12 do CdM), entre os dias 10 de março 
e 10 de maio o atentado de Realengo foi tema 
de cerca de 88 matérias televisivas somente 
nos telejornais de abrangência nacional das 
cinco principais emissoras privadas da TV 
aberta — sem considerar telejornais regionais 
nem a TV paga. O programa "RedeTV! N e w s " 
foi um dos recordistas: no dia do crime, ded i 
cou 21 minutos ao tema. 

É incontestável o fato de que o público tem 
interesse por esses assuntos, na mesma medida 
de tempo e espaço dedicado a elas na imprensa. 
Em geral, assuntos de grande apelo emocional 
garantem manchetes durante dias, rendem suítes 
e cadernos especiais —, mas nem sempre trazem 
informações novas sobre o ocorrido. As enchen
tes no Rio de Janeiro, o julgamento do casal A n a 
Carolina e Alexandre Nardoni, o resgate dos 
mineiros chilenos e o casamento do príncipe 
W i l l i a m são exemplos de eventos repetidos à 

exaustão.-A fórmula de dissecar o fato até o últi
mo pedacinho traz à tona uma nova forma de 
sensacionalismo — mais relacionada à exploração 
prolongada do que à exposição explícita e amplia
da de fotos de cadáveres. "Eu diria que é um novo 
estágio do mesmo fenômeno. Eu acho que nós 
entramos num processo de espetacularização da 
sociedade do espetáculo", sugere Malena Segura 
Contrera, doutora em semiótica e comunicação e 
professora do mestrado em comunicação da 
Universidade Paulista. 

Os próprios jornalistas questionam, às vezes, a 
legitimidade do processo. U m a repórter que tra
balha em um site sobre tecnologia — e pediu para 
não ser identificada — contou ao Portal I M P R E N S A 
que, cerca de dois meses atrás, recebeu uma tare
fa simples: " M e u editor pediu para eu fazer uma 
matéria sobre como recuperar um H D " . Pauta 
normal, não fosse o motivo: o crime que matou 12 
crianças em uma escola do Rio de Janeiro. "O 
assassino tacou fogo no computador e a polícia 
teria de tentar restaurar o HD para recuperar 
alguns dados que estavam lá. Ele falou para fazer 
a matéria com esse gancho", descreve a repórter 
que, indignada, debateu com o chefe sobre a real 
necessidade de associar o texto técnico a uma 



tragédia de tamanha comoção. Ela não conseguiu 
convencê-lo e fez a matéria conforme solicitado, 
mesmo a contragosto. "Subi no site com um títu
lo mais ameno, mas ele mudou, ligando o assunto 
ao acontecido em Realengo", explica. 

SHOW AO VIVO 
Não há mais tanto sangue na primeira página, 

palavras chulas nas manchetes ou imagens de 
forte apelo sexual. O sensacionalismo de ontem, 
muito combatido na década de 1990, ainda exis
te, mas sobrevive numa marginalidade jornalís
tica que, não raro, é rotulada de cool, descolada. 
Em seu lugar, notícias que se decompõem em 
dezenas de suítes, atualizadas e reatualizadas a 
cada minuto, além de especialistas o dia todo no 
ar, discutindo cada aspecto da pauta, criando 
várias hipóteses que nunca se confirmarão. "É a 
contaminação de todo o jornalismo com a lógica 
do 'ao v ivo ' e do 'tempo real' da TV e da inter
net, principalmente da T V " , afirma Márcia Franz 
do Amaral , jornalista e professora do mestrado 
em comunicação da Universidade Federal de 
Santa Mar ia (RS) e autora do l ivro "Jornalismo 
Popular". Márcia aponta dois motivos para o 
fenômeno: o primeiro, certa incompetência da 
imprensa em pautar e apurar novas matérias; o 

segundo, a acomodação com assuntos que têm 
audiência garantida. "Essa lógica do 'ao v i v o ' 
cria no consumidor uma necessidade de que
rer notícias quentes, enquanto elas estão se 
desenrolando. C r i a um hábito cultural do c o n 
sumo de uma informação que não é suf ic ien
temente apurada", esclarece. 

Para Márcia, trazer especialistas para avaliar um 
tema no momento em que a notícia ainda está 
acontecendo é uma prática que produz especula
ções sem fundamentos. As novas tecnologias — 
em especial a internet - contribuem para a ampli
ficação desse mecanismo. Desde o sucesso no 
cinema de "Tropa de Elite", o ex-capitão do Bope 
Rodrigo Pimentel tornou-se, por exemplo, um 
desses especialistas cativos em programas de tele
visão. V i r o u comentarista de segurança pública da 
Rede Globo e, durante a ação de ocupação ao 
Morro do Alemão no Rio de Janeiro, no final de 
2010 — caso também exibido a exaustão pelos 
veículos —, Pimentel chegou a ficar mais de 18 
horas seguidas no ar, revezando-se entre os pro
gramas da emissora. "Libertem o Rodrigo Pimentel" 
foi tema de campanha no Twitter, tamanha pre
sença do comentarista nos estúdios da T V . 

O diretor da Globo News, César Seabra, argu
menta que esta é uma demanda do próprio 
espectador, que busca informação ágil e em 
tempo real — e que o canal faz por atendê-la. 
"Eles querem ser bem informados, querem bons 
comentaristas, bons convidados, bons especia
listas. Querem a notícia na hora em que ela 
acontece". Segundo o diretor, o canal ficou em 
primeiro lugar em audiência no que diz respeito 
à TV paga, na cobertura do caso de Realengo e 
do casamento real britânico. 

Não raro, a audiência depara-se com sucessi
vos replays de uma determina cena, em uma 
mesma reportagem. "Não é uma mera espetacu-
larização, é quase como uma prática obsessiva 
mesmo", classifica Malena. Prática que, em 
geral, aponta para um trauma, segundo a profes
sora. "É um trauma da sociedade da imagem 
mesmo, do desgaste da imagem. É um excesso 
da valorização da imagem e da celebridade e um 
pouco da perda das relações concretas", comple
ta. A sociedade passa a viver muito mais por 
meio de imagens, do ilustrativo, do que pelo 
real. Precarizam-se as relações humanas, mas 



por outro lado vale a pena lembrar que a reitera
ção é uma característica básica da cultura popu
lar. A antropóloga Sílvia Borelli , professora de 
pós-graduação da P U C - S P , explica que a huma
nidade carrega certo desejo de reiteração. "É 
uma necessidade humana, mas é também uma 
estratégia midiática". Por isso, as histórias são 
contadas e recontadas. 

Para os jornalistas, o "Efeito Tostines" não 
tem fácil solução, "Verdade que algumas i m a 
gens podem até se repetir, mas as informações 
se renovam minuto a minuto. É isso que os assi
nantes buscam. A audiência é uma resposta ao 
que fazemos. Nós não fazemos sensacionalismo. 
Fazemos sim, jornalismo de excelente qualida
de", afirma o diretor da Globo News. Os veícu
los de internet também investem em pesadas 
coberturas, mas o diretor de conteúdo do U O L , 
Rodrigo Flores, não acredita que isso configure 
sensacionalismo: "Acho que o sensacionalismo 
está mais vinculado à forma do que à frequência. 
Veja o caso do mensalão. Foram meses e meses 
de cobertura intensa, e não considero que tenha 
havido sensacionalismo". 

RESPONSABILIDADES E REFLEXOS 
A questão embutida nesse mecanismo são os 

efeitos que isso pode causar na audiência. O 
sofrimento, a dor, o choro e a tristeza são carac
terísticas universais, por isso rendem em audi
ência. "Lágrima é uma condição humana", expl i 
ca a antropóloga. Mas o assunto fica mais sério 
quando a repetição frenética das "feridas" sociais 
podem afetar o comportamento de quem assiste. 
"A angústia, o medo, o pânico, eles existem no 
ser humano, na sociedade, no cotidiano. Mas eu 
não tenho a menor dúvida de que a mídia ampli
fica isso enormemente. Ela dá a isso uma dimen
são que não é necessariamente a da vivência, 
mas uma abstração da verdade, que é vendida 
pelo discurso da mídia", pontua Malena. 

Não são apenas as tragédias que mobi l izam 
freneticamente a imprensa e espectadores. O 
casamento real britânico, ocorrido em 29 de 
abril , desdobrou-se em diversas suítes, ve icu
ladas antes e depois do casamento, contando 
todos os detalhes — desde o reflexo na política 
e na opinião pública do país, até a matéria-
prima do bolo e dos docinhos. Havia todo o 

t ipo de notícia; as relevantes e as nem tão 
importantes assim, beirando à banalidade. No 
dia do evento, tradicionais telejornais inter
romperam a programação para exibir, na ínte
gra, o r itual da Igreja Anglicana. Sites e emisso
ras, iniciaram cedo a labuta para acompanhar 
tudo desde o inic io , mesmo sofrendo um pouco 
com o fuso horário — que fez algumas equipes 
iniciarem o trabalho às 4h da manhã. Malena 
explica: "O casamento real era para ser um 
espetáculo. Mexe com arquétipos coletivos, 
imaginário cultural, e isso gera uma comoção 
mundial . São temas históricos, ancestrais, que 
nos constituem enquanto identidade humana. É 
receita certa de audiência". 

O editor executivo do Diário de Pernambuco, 
Sérgio Miguel Buarque, admite que, em casos 
específicos, a imprensa comete excesso, mas 
lembra que os editores também se pautam pela 
relevância de um tema no contexto social: "Acho 
que no caso do Realengo, por exemplo, se você 
olhar por todo país, em alguns momentos teve 
sensacionalismo, em outros mais cautela. Mas 
isso, de certa forma, foi proporcional à magnitu
de do evento. Mexeu com as pessoas do mundo 
todo de forma objetiva e até subjetiva, [fazendo-
as pensar]: 'Será que isso pode acontecer aqui?'". 



Ele ainda faz uma reflexão em torno da l inha 
adotada por cada publicação: "Ê óbvio que para 
algumas publicações o único parâmetro são as 
vendas. E isso é condenável". 

É possível perceber que há uma lógica de com
partilhamento entre o público e a mídia; assim 
como a imprensa diz exibir aquilo que a audiên
cia quer ver, o público é conivente com aquilo 
que os veículos decidem exibir: há um "acordo" 
entre as partes. Mas há quem discorde. "O jor
nalismo ou os jornalistas teriam a função e a 
preparação para romper com essa lógica. Se cabe 
a alguém romper, é o jornalismo. U m a das ques
tões perversas do ponto de vista editorial é essa 
contaminação pelo entretenimento, que é uma 
lógica de mercado", argumenta Márcia. 

O espectador e o leitor sempre têm a opção de 
não ler, não assistir ou não acessar o conteúdo 
que não lhe agrada. Mas ver é uma atitude quase 
automática: o espectador "ativa" o modo de 
recepção passiva e simplesmente assiste às ima
gens que se sucedem. "E, no momento que ele 
começa a ver, dá um medo. E o medo faz com 
que você precise de informações para se sentir 
seguro. A informação tem esse papel original, de 
apaziguar", atesta Malena. No entanto, a recí
proca também é verdadeira: se não há audiência, 
a imprensa deixa de investir nas reportagens 
que não oferecem retorno. 

A exibição de imagens fortes é repleta de polê
mica. Enquanto parte dos jornalistas alega ser 
essencial exibir as imagens para transmitir a 
intensidade de um fato, outra parcela julga des
necessária tanta exposição. Essa é a opinião de 
Rodrigo: "Não publicamos fotos de crianças em 
situações proibidas pelo E C A [Estatuto da 
Criança e do Adolescente]. Recentemente, deci

dimos não veicular imagens dos guarda-costas 
de Bin Laden mortos na ofensiva norte-america
na. Entendemos, na ocasião, que as fotos eram 
fortes demais e agregavam pouco à cobertura. 
Outros veículos entenderam de outra forma", 
diz. A questão respinga na velha discussão sobre 
os limites e a ética no âmbito do jornalismo. O 
jornalista e professor de ética jornalística do 
Knight Center for Journalism in the Américas, 
Edward Wasserman, diz que a proliferação dos 
novos canais de difusão estimula uma corrida 
para que um mercado de notícias se diferencie 
dos demais. "Eles temem que os internautas 
migrem para os sites que ofereçam aquele conte
údo que decidiram descartar, e que isso acarrete 
perda de audiência", sugere Wasserman. 

De fato, há coberturas que precisam de i m a 
gens para transmitir certa profundidade — não 
seria possível entender a crueldade nos campos 
de concentração nazista sem exibição das fotos. 
Mas a medida é sempre o bom senso — como o 
envolvimento de crianças, tema sempre delica
do. Na visão de Wasserman, a imprensa tem a 
responsabilidade de proteger os menores de 
idade. Ele classificou como "desgraçada" a deci
são da imprensa brasileira de mostrar depoi
mentos de crianças que presenciaram a tragédia 
na escola Tasso da Silveira. "Isso não t inha u t i 
lidade jornalística e simplesmente garantiu que 
outras crianças, que não haviam sido tocadas 
pelo horror, também tivessem pesadelos". 

A decisão jornalística vai para além dos índices 
mercadológicos; implica também responsabilidade 
social. A medida para não exagerar é, como quase 
tudo na vida, procurar sempre por equilíbrio. 

* Com Laura Cantal. 
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Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 24, n. 268, p. 32-36, junho 2011.




