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1. Introdu
ução
Com a intençção de trazer à tona oos estudos sobre
s
estereeótipos em ttelejornais, este artigoo
busca lanççar uma disccussão teóriica, a partirr de um estu
udo sobre a temática dda segurançça/violênciaa
em dois nooticiários cuuritibanosi, acerca
a
do seensacionalissmo não apenas como uma práticaa mercantil,,
mas com estreitos laaços também
m com o ccampo culttural. De an
ntemão, nãão se buscaa com essaa
perspectivaa justificar ou
o fazer apo
ologia a esssas práticas,, e sim reforrçar o quantto é necessáário estudarr
regularmennte o que see entende por
p sensacioonalismo, leevando em conta o conntexto sociaal, a fim dee
não torná-llo um conceeito anacrôn
nico.
O trabalho innicia com a distinção dde duas persspectivas paara o conceiito de sensaacionalismoo
(a primeiraa, essenciallmente merrcantil; a seegunda, com
m diálogoss com o caampo da cu
ultura) e naa
sequência busca na soociologia do
d conhecim
mento – esssa maneira de investigaar como deeterminadass
formas de conhecimeento passam
m a ser acceitas sociallmente (BE
ERGER; LU
UCKMANN
N, 2003) –
aspectos ppara comprreender os estereótipoos como feerramentas do cotidiaano incorpo
oradas peloo
jornalismoo – em espeecial, o teleevisivo. O objetivo é questionar a visão heegemônica que põe oss
princípios da indústriaa cultural co
omo justificcativas exclu
usivas para a prática doo sensacionaalismo.
Em
m compasso com a ideeia de proteeção, a mod
dernidade, esse
e estilo dde vida ou organização
o
o
social que começou a emergir naa Europa deesde o sécullo XVII (GIIDDENS, 11991), é cad
da vez maiss
q
as imaggens se torn
nam elemen
ntos centraiis da vida cotidiana,
c
a
marcada coomo um peeríodo no qual
ponto não só de ofeerecerem su
ubsídios paara o que se
s conhece por cidadaania, mas também
t
dee
influenciarrem diretam
mente em vários
v
camppos de podeer, desde o da culturaa – a partirr do que see
intitula porr moda e toodas as nuances decorrrentes dela – até o político – com
m ênfase, po
or exemplo,,
para a relevvância que essas figuraas do discurrso passaram
m a ter durante os proceessos eleitorais.
A
Ainda que a valoração
v
das
d imagenss já tivesse sido
s
observada antes m
mesmo da modernidade
m
e
(GOFFMA
AN, 1988), esse destaq
que ganha nnovos conto
ornos a partiir dos preceeitos que no
ortearam ass
insurreiçõees burguesaas do final do
d século X
XVIII, em especial,
e
a Revolução
R
Francesa. Mesmo
M
quee
haja conseenso quantoo ao fato de
d que a m
modernidadee não tenhaa obtido êxxito compleeto – pelass
contradições inerentes às raízes do projetoo, principalm
mente em relação
r
aos conceitos liberdade e
p que as imagens see tornassem
m
igualdade ((RECH, 2008) –, essass revoluçõees formularaam pilares para
elementos centrais daas sociedad
des, constituuindo, a parrtir da noçãão de visibbilidade, a base
b
para o
exercício dda cidadaniaa.
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Com a eclosãão dos meios de comuunicação maassivos, principalmentte a partir do
d início doo
século XX
X, o mundo social torno
ou-se ainda mais refém
m das imageens, aspectoo que, em coincidênciaa
com as rotiinas de proddução das empresas
e
jorrnalísticas, fomentou a prática sennsacionalistaa nos meioss
de comunicação a parrtir da concepção da viiolência com
mo discurso
o do senso ccomum. Este trabalho,,
portanto, aaponta paraa o fato de que as rotinnas de prod
dução estão
o tão aliadaas às práticaas culturaiss
quanto aoss processos industriais (ANDRÉ,
(
22012).
2. O sensaacionalismoo em duas vertentes
v
Atuualmente, o sensacionaalismo podee ser difun
ndido em du
uas correntees. A primeeira e maiss
difundida tem como premissa o fato de que os teelejornais, por serem produtos televisivos,,
incorporam
m caracteríssticas própriias do meioo, como a dependência
d
a da imagem
m, a preocu
upação com
m
os índices de audiênccia e o uso de técnicas de produçãão como su
ubsídio paraa prender a atenção doo
público (M
MARCOND
DES FILHO
O, 2002), aaspectos que deslocam
m, de certa forma, a essência
e
doo
conteúdo jjornalístico do fato parra a aparênncia. Essa tendência é oriunda doo telejornaliismo norte-americano e, conform
me Glassnerr (2003, p. 31), tem co
omo finalid
dade garanttir elevadoss índices dee
audiência. Assim, com
mo produto
os genuinam
mente televiisivos, os teelejornais ““sobrevivem
m com basee
em manchetes alarmisstas. Nos noticiários loocais, onde os produto
ores vivem à custa da máxima
m
‘see
tem sanguee, não tem para ningu
uém’, histórrias de drog
gas, crimes e desastress constituem
m a maioriaa
das notíciaas levadas aoo ar”.
Com
mo o jornnalismo braasileiro cosstuma segu
uir tendênccias e impportar gêneeros norte-americanoss, é fundam
mental salientar que a cobertura da
d violênciaa nos telejoornais daqueele país, dee
acordo com
m Glassner (2003, p. 30), influenccia os telesp
pectadores a fomentareem o que ele chama dee
cultura do medoii. A análise do autor seguee a concepçção de que a temática da violência urbana é
utilizada quuase que exxclusivamen
nte para finss econômico
os, ou seja, para a susteentabilidadee financeiraa
tanto dos m
meios de coomunicação
o como das grandes indústrias env
volvidas naa questão daa segurançaa
(empresas seguradoras, indústriass bélicas, enntre outras),, potenciais anunciantees:
Sentimos tantos medoos, muitos deles
d
infundaados, que a argumentaçção prosperaa
porque a mídia nos bbombardeia com histórias sensacionnalistas ideaalizadas paraa
aumentar os
o índices dee audiência. Essa explicaação, às vezees chamada de
d teoria doss
efeitos de mídia, (...) possui uma boa parcela de verdade (GLASSNE
ER, 2003, p..
30).

Enttretanto, esssa visão não se encaixxa de formaa integral ao
o padrão dee coberturaa dos paísess
latino-ameericanos – sobretudo, o Brasil – ppor um motiivo central: ao contrárrio do que ocorreu
o
noss
Estados Unnidos, os ínndices de viiolência aquui aumentarramiii. Num
m primeiro m
momento paarece haverr
nessa interrpretação uma
u
noção do sensaci onalismo de
d caráter mais
m
ideolóógico-elitistaa, já que é
possível enncontrar connciliações intrínsecas ccom o term
mo popular. De acordo com Amaraal (2005, p..
02), essa percepção da práticaa sensacionnalista fico
ou “muito relacionadda ao jornaalismo quee
privilegiavva a superexxposição daa violência ppor interméédio da cobeertura policcial e da pub
blicação dee
fotos chocaantes, de distorções, dee mentiras, e da utilizaação de umaa linguagem
m composta por gírias e
palavrões””.
Maartín-Barberro (2001) destaca
d
a neecessidade de se ter cuidados
c
coom interpreetações quee
seguem a concepção de que as práticas
p
sennsacionalisttas são fruto
o, exclusivaamente, doss interessess
c
paarticulares da
d Américaa
das elites políticas e econômicaas. Ao lanççar mão de aspectos culturais
Latina na década de 1930 – um
ma sociedaade patriarcal manifesttada politiccamente pellas práticass
populistas,, com influêências diretaas de um inntenso proceesso de urbaanização e dde industriaalização – o
autor cita como exem
mplo a pop
pularização da impren
nsa sensacio
onalista no Chileiv co
omo práticaa
política e eeconômica, mas também
m cultural:
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O sensacio
onalismo deelineia então a questão dos
d rastros, ddas marcas deixadas noo
discurso da
d imprensa ppor uma outtra matriz cu
ultural, simbbólico-dramática, a partirr
da qual são modeladass várias das práticas
p
e forrmas da cultuura popular. Uma matrizz
que não opera
o
por connceitos e geeneralizaçõess, mas sim ppor imagens e situações;;
excluída do
d mundo daa educação official e da po
olítica séria, ela sobreviv
ve no mundoo
da indústtria culturall, onde perrmanece co
omo um pooderoso disspositivo dee
interpelaçãão do popuular. Claro que
q
fica mu
uito mais fáácil e segurro continuarr
reduzindo o sensacionnalismo a um
m ‘recurso bu
urguês’ de m
manipulação e alienação..
Foi preciso
o bastante fôôlego para see arriscar a afirmação
a
dee que “por trrás da noçãoo
de sensaccionalismo, como explo
oração com
mercial da rreportagem policial, daa
pornografiia e da linguuagem grossseira se esco
onde uma viisão purista do popular””
(MARTÍN
N-BARBERO
O, 2001, p. 258).

Esssa interpretaação traz à tona o fato de que os meios
m
de co
omunicaçãoo destinadoss ao grandee
público só “nasceram populares” em função da facilidade de acesso que propiiciavam aoss indivíduoss
sem compeetência cultuural para co
ompreenderr os códigoss das culturaas letradas. SSegundo Jaacks (1999),,
o esforço de Martínn-Barbero ao
a consoliddar esse paradigma no
n pensameento latino
o-americanoo
demonstra o quanto à noção de massificaçã
m
ão é anteriorr à própria indústria cuultural, poiss “subtrai o
peso absooluto que tinham
t
os meios de comunicaçção no pro
ocesso de massificação culturall
contemporrâneo, atribbuindo prop
porcionalidaade à urbaanização, in
ndustrializaação, escolarização, à
igreja, etc.” (JACKS, 1999, p. 30
0). Em sum
ma, a rotulag
gem “sensaacionalista”,, além de uma questãoo
de mercaddo, é cerceaada por um
m embate cuultural, já que
q pode “sse configurrar numa esstratégia dee
comunicabbilidade com
m seus leittores atravéés da apro
opriação de uma Matrriz culturall e estéticaa
diferente ddaquele que rege a imprrensa de refferência” (A
AMARAL, 2005,
2
p. 05--06).

3. Estereótipos no seiio da ordem
m social
Na maioriia dos casoss são as alccunhasv que governam o mundo. A história daa
política, daa religião, daa literatura, da
d moralidad
de e da vida particular dee cada um, é
quase sem
mpre menos iimportante do
d que a histtória das alccunhas (...). As alcunhass
são ferram
mentas necesssárias e portááteis, com as quais se podde simplificaar o processoo
de causar dano a alguuém, realizan
ndo o trabalho no menoor prazo e co
om o menorr
número de embaraço s possíveis. (...) As alccunhas são concebidas para serem
m
usadas pro
ontas, como frases feitass; de todas as
a espécies e todos os taamanhos, noo
atacado ou
u no varejo,, para exporrtação ou paara consumoo interno e em
e todas ass
ocasiões da
d vida. (...) A utilidade dessa
d
figura do discurso é a seguintee: determinarr
uma opiniião forte, seem ter necesssidade de qualquer
q
proova. (...) Nãão se atarda,,
cerimoniosamente, a ddiferenciar o que é justo do que é err
rrôneo. Não perde
p
tempoo
com lento
os desenvolvvimentos de raciocínio, nem se deemora a dessmanchar oss
artifícios da
d sofística. ((...) Uma alccunha atua po
or simpatia m
mecânica sob
bre os nervoss
da sociedaade. Pela sim
mples aplicaçção de uma alcunha, um
ma pessoa sem
m dignidadee
pode levarr a melhor soobre a reputaação de qualquer outra, ccomo se não
o molestandoo
sujar os deedos, devêsssemos semprre atirar lamaa sobre os ouutros. Haja o que houverr
de injusto na imputaçção, ela perssistirá; porqu
ue embora ppara o públicco seja umaa
distração ver-vos difaamados, ninguém ficaráá à espera dde que vos limpeis dass
manchas que
q sobre vóós foram lan
nçadas. Ning
guém escutarrá vossa deffesa; ela nãoo
produz efeeito, não connta, não exciita qualquer sensação, ouu é sentida apenas
a
comoo
uma decep
pção a pertuurbar o triun
nfo obtido so
obre vós (H
HAZLITT ap
pud CHAUI,,
2001, p. 77
7,78-79).

oi extraído do ensaio A Propósito
o de Alcunhhas, de Willliam Hazlittt
O longo trechho acima fo
(1778-18300). Os arguumentos do
o autor reveelam o quaanto as alcu
unhas se m
manifestam a partir dee
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construçõees culturais,, cuja peculliaridade esstá na distin
nção entre categorias sociais. Reefletir sobree
como se consolidam
m historicaamente as alcunhas é compreender os motivos pelos
p
quaiss
determinaddas construçções ideológ
gicas são uttilizadas nas narrativas sobre violêência. Mais que isso: é
extrair doss apontamenntos, escritos mais dee um século
o antes da invenção dda TV, que a indústriaa
vi
cultural nnão pode ser
s exclusiv
vamente acuusada por determinad
das práticass que são socialmente
s
e
construídass – fator que
q reforça a concepçção trabalhaada de quee o sensaciionalismo não
n é frutoo
exclusivo dda indústriaa cultural, e sim reflexoo de demarccações cultu
urais mais aantigas. Porr isso, passaa
a ser fundaamental esttabelecer deetalhamentoos acerca daa relação en
ntre estereóótipos e a fo
ormação daa
realidade, ppor meio dee aportes teeóricos da soociologia do conhecim
mento. Há a pretensão com
c
isso dee
relativizar,, por um laddo, o desem
mpenho de ppapéis dos produtores
p
do campo ddo telejornaalismo sem,,
no entantoo, desconsidderar que os meios dde comuniccação são ferramentas
f
s exponenciais para a
disseminaçção de esterreótipos.
De acordo coom Berger e Luckmannn (2003), o cerne da so
ociologia doo conhecimeento está noo
entendimennto de que a noção de “realidade”” é constitu
uída socialm
mente. Cabee, portanto, a essa áreaa
das ciênciaas sociais compreenderr como se ddita a consttrução do co
onhecimentto a partir das
d relaçõess
entre os seeres humanoos. Ao men
ncionar que o foco de análise
a
do que
q consideeram como “realidade””
está imersoo entre duas perspectiv
vas antagônnicas – a sab
ber, a do ho
omem da ruua com uma tendênciaa
de solidificação de conhecimen
c
ntos em suaa mente; e a do filóso
ofo, cuja pparticularidaade está naa
indagação das condições ontológ
gicas e episttemológicas dessas definições – oos autores delimitam
d
e
definem a sociologia do
d conhecim
mento da seeguinte man
neira:
(...) uma sociologia
s
doo conhecimeento terá de tratar
t
não soomente da multiplicidadee
empírica do
d “conhecim
mento” nas sociedades
s
humanas, maas também do
os processoss
pelos quaais qualqueer corpo dee “conhecim
mento” cheega a ser socialmentee
estabelecid
do.
Nosso pon
nto de vista, por consegu
uinte, é que a sociologiaa do conhecimento devee
ocupar-se com tudo aaquilo que passa por “conheciment
nto” em umaa sociedade,,
independentemente daa validade ou
u invalidade última
ú
(por qquaisquer critérios) dessee
“conhecim
mento”. E naa medida em
m que todo “cconhecimentto” humano desenvolve-se, transm
mite-se e manntêm-se em situações sociais, a sociiologia do co
onhecimentoo
deve procu
urar compreeender o proccesso pelo qu
ual isto se reaaliza, de tal maneira quee
uma “realidade” adm
mitida como
o certa solidifica-se ppara o hom
mem da ruaa
(BERGER
R; LUCKMA
ANN, 2003, p.
p 13-14).

Os estereótippos – essa maneira
m
de eexplicar a reealidade solidificada “p
“pelo homem
m da rua” –
d conhecim
mentos, o que
q por si só torna importante estudá-loss
se manifesstam comoo formas de
Gomes (2003) destacaa
perenemennte, haja vissta que os conhecimen
c
ntos se reinv
ventam todo
os os dias. G
que os huumanos se diferenciam dos aniimais em três
t
disposições que, unidas, au
uxiliam naa
compreenssão da gênnese dos estereótipos
e
: fabricantte, falante e social. Na primeiira delas a
característiica que fazz com que homens e m
mulheres su
uperem as condições naturais é o poder dee
instrumenttalizar elem
mentos da naatureza. Já nna segundaa disposição
o dá-se o deestaque à “p
propriedadee
de estar em
m lugar de, prescindind
p
do da presennça materiall, e recebe o nome de siigno” (GOM
MES, 2003,,
p. 20). Por fim, o viés social retraata a constannte separaçãão entre a ordem
o
naturaal e a simbó
ólica:
Temos, po
ortanto, três formas de diferenciação
d
o [com o resttante do rein
no animal] –
nas dimensões da técnnica, da fala e do grupo so
ocial – que sse resumem na
n interdiçãoo
da experim
mentação do mundo com
mo continuum
m. Todas as ttrês implicam
m oposição e
distanciam
mento, dondee talvez pud
déssemos pen
nsar a alerggia, essa eneergia voltadaa
contra o que
q é corpoo estranho, como
c
metáfo
ora, como a inscrição no
n corpo daa
operação de separaçãão que é a ordem simb
bólica. (...) Há nesses três
t
camposs
[fabricantee, falante e ssocial] uma incidente
i
opeeração de differenciação/substituição,,
que é a paalavra para a criação de instrumentos
i
s, para a assuunção da pallavra, para a
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constituiçãão da vida soocial. Tal op
peração consiste basicam
mente na circu
unscrição dee
campos qu
ue podemos iidentificar ao
o ato de nom
mear (GOMESS, 2003, p. 21).
2

Esssa operaçãão ou ato de nomearr, posta com
mo gênese dessas aceeitações co
oletivas, foii
moldada ppor formas de dizer, a partir do m
momento em
m que a orrdem de disscursos passsou a estarr
imbricada com as prróprias relaações de ppoder. Não há aqui qualquer
q
críítica à essêência destee
pensamentto, visto quee, como é en
nsinado pella sociologiaa do conheccimento, par
ara que fossee possível a
consolidaçção da ordem
m social, o ser humanno necessariiamente preecisou utilizzar essa cap
pacidade dee
nomear e, ppor sua vezz, de estereo
otipar.
N
Não há noviddades na affirmação de que para designar
d
coisas houve ddeterminado
os critérios,,
criados a partir de pensamenttos hegemôônicos, quee só podem
m passar a existir a partir daa
comunicaçção. Em funnção disso é fundamenntal que se lance mão da composiição das ideeologias noo
imaginárioo social. Parra Berger e Luckmann (2003, p. 22-23),
2
a ad
doção do coonceito de id
deologia dee
Karl Mannnheim serviiu de base para estrutuurar toda a sociologia do conheccimento. Segundo essee
autor, há ttrês tipos esssenciais dee ideologia,, a saber: particular,
p
ou
o seja, “a ideologia constituindo
c
o
somente um
m segmentoo do pensam
mento do aadversário” (BERGER;; LUCKMA
ANN, 2003, p. 22-23);;
total, baseaada no concceito de “fallsa consciênncia” de Kaarl Marx, e por
p fim; gerral, cuja no
ovidade estáá
na incorpooração da ideologia porr adversário s e pensado
ores, o que é bem possíível de concciliar com a
noção de ffato social, um
u tipo de conhecimeento que é in
ncorporado pelo “hom
mem da rua””. Assim, ass
operações de nomear estão traveestidas pelo s modos co
omo essas in
nformaçõess são constrruídas pelass
instituiçõess sociais.
O
Os estereótippos articulam
m o pensam
mento ao faacilitarem a interação ssocial entre os sujeitoss
durante oss processoss rotineiros de produçção de senttidos, aindaa que os us
usos dessas figuras doo
discurso esstejam valorrados pela perspectiva
p
ideológica. O uso reco
orrente de ccoisas já dittas, que sãoo
costumeiraamente emppregadas pellos atores soociais e quee, por consequência, ainnda serão narradas, fazz
com que oos estereótippos sejam o elementoo central daas noções do senso com
mum. Essees discursoss
simplificam
m (não neccessariamen
nte no senttido pejorattivo, mas naquele
n
quue defende a ideia dee
cooperaçãoo entre os seeres human
nos) as signiificações daas mensagen
ns. Dessa foorma, dentro
o do campoo
do telejornnalismo, o uso de téccnicas de pprodução qu
ue remetem
m ao aspectto sensacio
onalista dass
mensagenss – ligado quase
q
semprre ao que sse conhece por emoção
o –, aliado a força quee a imagem
m
adquiriu naas culturas ocidentais,
o
faz com quue os processos de interração sociall entre os in
ndivíduos see
tornem cadda vez maiss racionalizaados – term
mo que até certo
c
ponto é um eufem
mismo paraa reificados..
Tal conceppção denotta para o fato
fa de quee os princíp
pios culturaais detêm, nno mínimo
o, a mesmaa
relevância que os fatoores mercanttis da práticca jornalísticca.

4. Consideerações finaais
Berger e Lucckmann (20
003) sugerem
m que a ordem social é fruto excclusivo do processo
p
dee
institucionalização daas atividadess humanas, da necessid
dade de “exteriorizaçãoo” de ideiass e, por fim,,
do controle dos impuulsos biológ
gicos. Os aautores ratifficam o con
nceito ao aalertarem qu
ue “emboraa
nenhuma oordem sociaal existente possa ser derivada dee dados bio
ológicos, a necessidadee da ordem
m
social enquuanto tal proovém do eq
quipamento biológico do
d homem”.
Em
m função do
d peculiar espaço
e
ocuppado pelas instituiçõess na constituuição da ordem social,,
Armand e Michèle Mattelart
M
(2010, p. 16)) alegam qu
ue essa sob
breposição da estruturra frente aoo
r
durante
d
a m
modernidad
de, a partir da consollidação da divisão doo
sujeito gannha mais relevância
trabalho. D
Desde o finaal do século
o XVIII, quuando a com
municação passou
p
a serr empregad
da como eloo
organizadoor do traballho em sériie, serviu ccomo aportee desde o controle
c
da produção fabril até a
padronizaçção de unidades de medida. Ao caaracterizar a sociedadee como um enorme “seer vivo”, noo
qual a funçção dos sujeeitos restrin
nge-se à estaabilidade daa ordem soccial, o penssamento socciológico see
moldou à F
Física Sociaal proposta por Augustt Comte. Deessa maneira, os estudoos sociológiicos – cujoss
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reflexos poodem ser iddentificadoss no campoo da Comun
nicação com
m o Funcioonalismo – passaram a
conjugar a “divisão doo trabalho com
c
as noçõões de deseenvolvimentto, crescimeento, aperfeeiçoamento,,
homogeneiidade, diferrenciação e heterogenei
h
idade” (MA
ATTELART
T; MATTEL
LART, 2010
0, p. 19).
A divisão doo trabalho permitiu mai
aior segmen
ntação da orrdem instituucional, e issso fez com
m
que os ram
mos da ciênccia fossem cada
c
vez maais específicos. Assim,, as tipologiias dos periitos criaram
m
verdadeiroos subuniverrsos de conh
hecimentos que resultaaram na “esp
pecializaçãoo dos papéis, levadas a
um ponto em que o conhecim
mento espeecífico de um papel torna-se innteiramentee esotérico,,
comparadoo com o aceervo comum
m do conheccimento” (B
BERGER; LUCKMAN
L
NN, 2003, p. 117). Ditoo
de outra foorma, por mais
m inteligeente, voraz e dedicado que seja um
m ator coleetivo, não co
onsegue terr
autonomia em todas as áreas do
d conhecim
mento, o qu
ue impõe a esse sujeiito a incorrporação dee
informaçõees de terceirros como saaberes própprios. Essa prescrição
p
só
s é possíveel graças aos contínuoss
processos dde estabelecimento de confiança ccom outross atores sociiais e é funddamental para evitar o
caos na M
Modernidadee (seria raciional quererr obter sabeeres de form
ma especiallizada em várias
v
áreass
num munddo onde se produz
p
novo
os conhecim
mentos a caada minuto??). Essa esppecialização dos papéiss
reforça nãoo somente o processo de
d institucioonalização dentro
d
da so
ociedade, m
mas também a noção dee
risco.
A institucionnalização do
os estereótippos também
m se deve à própria urbbanização. Os grandess
centros urbbanos abriggam interações sociolóógicas sem precedentess na históriia. Pessoas que jamaiss
tiveram quualquer vínnculo interaagem sociallmente e mantêm
m
laços cotidiannos de conffiança com
m
outros atorres sociais. Como “as rotinas
r
de rrelação social em ambientes estabeelecidos no
os permitem
m
um relaciionamento com ‘outras pessoaas’ previstaas sem attenção ou reflexão particular””
(GOFFMA
AN, 2008, p.
p 12) cada ser
s humanoo é formado
o por duas id
dentidades: a social virtual (visãoo
da sociedaade sobre o indivíduo, com discreepâncias en
ntre os elem
mentos) e a social real (a maneiraa
como o prróprio indivvíduo se reeconhece). Dessa form
ma, o estigm
ma se exprressa exatamente pelaa
diferença eentre essas duas interp
pretações. A
Ao estipular esse leque de interpreetações em três modoss
(desde defo
formidades físicas
f
cong
gênitas até aatributos étn
nicos, geogrráficos e cullturais, não sem passarr
por desvioos sociais de
d caráter in
ndividual ccomo, por exemplo,
e
a desonestida
dade), Goffm
man (2008))
alega que a forma como
c
os esstigmas sãoo tratados pelas
p
institu
uições sociiais sobrepõ
õem outrass
característiicas do estiggmatizado:
Por definição, é clarro, acreditam
mos que allguém com um estigm
ma não sejaa
completam
mente humanno. Com base nisso, fazeemos vários tipos de disccriminações,,
através das quais efetivvamente, e muitas
m
vezes sem pensar, reduzimos suas
s
chancess
C
uma teoria do estigma,, uma ideoloogia para ex
xplicar a suaa
de vida. Construímos
inferioridaade e dar coonta do periigo que ela representa, racionalizan
ndo algumass
vezes umaa animosidaade baseada em outras diferenças, tais como as
a de classee
social. (...)) Tendemos a inferir um
ma série de imperfeições
i
s a partir da imperfeiçãoo
original (G
GOFFMAN, 2008, p. 15)).

U
Uma das carracterísticas principais da comuniicação sociaal – consoliidada como
o campo dee
poder com
m as revoluuções burgu
uesas do sééculo XVIIII, a partir do momennto em quee se tornouu
elemento dde influência política, econômicaa e cultural – é o fato
o de os veícculos serem
m meios dee
exercício dde poder sim
mbólico. Se esse aspectto se realizaa a partir daa estigmatizzação, a míd
dia deixa dee
ser um elem
mento de cooesão entre distintos mu
mundos e passsa a servir como um m
muro.
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O rrecorte foi connstruído duran
nte a realizaçãão da dissertação “Venda nos
n olhos, legeendas e inicia
ais”: a notíciaa
televisiva com
mo ferramentta de estigmattização e invis
isibilidade soccial, trabalho defendido em
m março de 20
012, realizadoo
no Programaa de Pós-Gradduação em Com
municação e S
Sociedade da Universidadee Federal do PParaná (UFPR
R), na linha dee
pesquisa Com
municação, Poolítica e Atorees Coletivos. N
Na oportunidaade houve um
ma seleção de ppeças jornalísticas relativass
à temática ssegurança/viollência com reepercussão em
m dois prograamas televisiv
vos: Paraná T
TV (1ª edição
o), do Grupoo
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Paranaense dde Comunicaçção, e Tribunaa da Massa, dda Rede Massa, no período entre 21 de ffevereiro e 25
5 de março dee
2011. O objeetivo deste trabbalho, no entaanto, não é aprresentar dadoss resultantes da
d pesquisa – qque podem seer encontradoss
em André (22012) –, mas debater
d
o senssacionalismo a partir de um
ma perspectivaa ligada ao caampo da cultura, a partir dee
contribuiçõess da sociologiia do conhecim
mento
ii
Gllassner (2003,, p. 31) destacca a disparidaade entre o nú
úmero de morttes violentas e a cobertura midiática noss
Estados Uniddos: enquantoo em oito anoss, a partir de 11990, as estatíísticas sobre homicídios
h
dim
minuíram 20%
%, as históriass
sobre assassiinatos veiculaddas na mídia aumentaram
a
6600%.
iii
Innformações soobre o assunto
o estão disponníveis no Mapa da Violência, uma publiccação anual produzida peloo
Instituto Sanngari. Mais em
m Waiselfisz (2
2010).
iv
Poor possuir os melhores
m
indiicadores de edducação no peeríodo, o Chille foi o primeiiro país latino
o-americano a
desenvolver uma forte im
mprensa no contexto popuulista. No enttanto, o populismo enquannto fenômeno
o político quee
atingiu grandde parte dos países
p
latinos necessitava dde ferramentass da comunicação de masssas para atingiir às camadass
populares – ddisso surgiu a legitimação da
d população urbana princiipalmente por meio do cineema, no Méxicco; e do rádioo
no Brasil e nna Argentina (M
MARTÍN-BA
ARBERO, 20001).
v
Enntende-se por alcunha um esstereótipo extrremamente neegativo lançad
do a um sujeito
to.
vi
Crriado por Addorno e Horkh
heimer na déécada de 1940, o conceito
o é utilizado ppara discutir a integraçãoo
das técnicas de produçãoo ao mundo das
d artes, fatoor que provoccaria, na visãão dos autorees, uma derrocada culturall
sem precedeentes nas socciedades ocid
dentais. “Os produtos cu
ulturais, os filmes,
f
os proogramas radiiofônicos, ass
revistas ilusstram a mesma racionaalidade técni ca, o mesm
mo esquema de organizaação e de planejamento
p
o
administrativvo que a fabricação
fa
dee automóveiss em série ou os projeetos de urbaanismo” (MA
ATTELART;;
MATTELAR
RT, 2010, p.. 77). Ainda que tenham
m focalizado a análise a um pilar impportantíssimo
o, os autoress
pecaram porr lapsos de inntransigênciaa, já que imp useram estig
gmatizaram a cultura de m
massa por um
m discurso dee
sacralização às formas anntigas de arte (MATTELA
ART; MATTE
ELART, 2010
0, p. 79).
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