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Resumo

A reflexão proposta aqui gira em torno dos programas de telejornalismo popular no 
Brasil, mais especificamente no Estado da Bahia. Desse modo, a partir dos programas 
regionais Se Liga Bocão e Na Mira, que abordam predominantemente assuntos ligados 
à segurança pública, procuramos perceber como a violência é construída nas diferentes 
reportagens que envolvem casos de polícia. Para tanto, tendo a percepção de que essa 
violência  veiculada  é  uma  violência  representada,  diferente  da  violência  real, 
apresentamos o fenômeno da violência enquanto um conceito que ultrapassa os limites 
empíricos. Reconhecendo que não há uma única definição de violência que se aplique a 
todas as situações sociais, pois cada sociedade vivencia a sua própria violência e trata 
seus problemas de modo específico, a análise dos programas destacados permitiu que 
observássemos que o mais importante é a tragédia humana por si só, a violência em si  
mesma.  A  cobertura  dos  fatos  violentos  ocorre  como  mero  pretexto  para  a 
espetacularização das notícias no campo da segurança pública,  transformando-as em 
fabulosos eventos policiais. 
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O estudo  da  violência  perpassa  por  diferentes  campos  do  conhecimento 

humano.  Não  é  de  hoje  o  interesse  de  pesquisadores  das  áreas  da  Sociologia, 

Antropologia,  História,  Pedagogia,  Filosofia,  Psicologia,  entre  outras,  por  assuntos 

relacionados  a  esse  fenômeno  social.  Cada  qual  com  suas  perspectivas  teóricas, 

invariavelmente,  a  violência  sempre  foi  relacionada  ao  paradigma  do  crime,  sendo 

conseqüência  de  ações  humanas  desviantes  diante  o  funcionamento  das  estruturas 

sociais. 

Foi neste cenário, ainda na década de 1970, com o lançamento de Vigiar e 

Punir, que Michel Foucault apresentou um novo paradigma da violência, deslocando o 

foco científico do crime à punição, da violência ao disciplinamento, da ordem à luta. 

Podemos afirmar que, a partir destes deslocamentos, outros significados da violência 

foram surgindo. Aliás, no espaço acadêmico-científico, a violência se transformou em 

violências.

Mesmo sabendo que o que nos interessa aqui é a violência enquanto ação 

criminal,  inicialmente,  é  preciso  defini-la  de  tal  modo  que  sejam ultrapassados  os 

habituais limites práticos, levando em consideração suas características dinâmicas de 

transformação e os componentes de objetividade e subjetividade, próprios das relações 

entre os sujeitos humanos.

Violência e telejornalismo popular

A violência faz parte do cotidiano do Estado brasileiro. Não é preciso residir 

num agitado centro urbano ou em uma área de conflito rural para se ter contato com 

manifestações  de  violência.  Hoje,  os  meios  de  comunicação,  principalmente  os 

programas diários de jornalismo televisivo, nos apresentam inúmeros casos de violência 

onde a construção desse problema social nos indica de que ele está implícito à natureza 

do mundo contemporâneo. Aliás, o volume de ocorrências é tamanho que fica difícil 

pensar  a  sociedade  brasileira  dissociada  da  violência.  Mas  é  preciso  cuidado  neste 

aspecto. 

A realidade social não pode ser confundida com as representações advindas 

deste contexto. Bourdieu (1989), por sinal, faz um alerta a esse respeito: as análises 



realizadas de um determinado problema social podem encontrar obstáculos durante os 

processos de interpretação devido à concomitância de ocorrências entre as partes. 

No Brasil, por exemplo, nos últimos tempos, tem sido comum a abertura de 

debates  em  torno  da  legitimidade  da  legislação  vigente  após  o  conhecimento  e, 

principalmente,  a  cobertura  midiática  em torno  de  alguns  crimes  que  causaram um 

sentimento  de  comoção  nacional.  Com isso,  no  calor  das  emoções,  são  levantados 

questionamentos quanto ao tempo máximo de privação da liberdade, ao cumprimento 

efetivo da pena atrás das grades, às possibilidades de progressão da pena e à eficácia do 

cumprimento  da  pena  dentro  de  um  estabelecimento  penitenciário.  Além  disso,  as 

temáticas do desarmamento e da pena de morte sempre vêm à tona, sobretudo, após 

assassinatos  que  ganharam  grande  repercussão  social3.  Quanto  a  isso,  Vasconcelos 

(2009, p. 143) afirma que

A sociedade está assistindo a mortes brutais e violentas em tempo 
real e isto, evidentemente, produz efeitos desastrosos no universo 
representacional dos sujeitos contemporâneos. Estamos pagando 
um  alto  preço  pela  “banalização  da  morte”,  e  imagino  que  o 
principal deles é a quebra dos laços de confiança, reciprocidade e 
solidariedade no campo social. 

É preciso, então, contextualizar as representações da violência para revelar e 

localizar esse fenômeno social.  Em cima disso, vale lembrar que tais  representações 

sociais são construídas a partir dos valores e das idéias de quem as constroem. Sendo 

assim,  na  busca  rigorosa  do  que  é  violência  a  partir  do  contexto  televisivo, 

necessariamente,  temos que incluir  os sentidos desse fenômeno construídos por essa 

esfera social. No caso do telejornalismo, principalmente aquele com formato popular, 

muitas vezes, a violência é representada como única e verdadeira. Porto (2010, p. 16) 

destaca essa complexidade:

3 Comumente, o assassinato é o crime que causa maior repercussão entre a população brasileira. Para 
exemplificar, podemos citar alguns destes eventos, relembrando suas vítimas, que chocaram o país nas 
últimas décadas: a atriz Daniela Perez (1992), o homem amputado por uma motosserra a mando do ex-
deputado Hildebrando Pascoal (1996), as mulheres violentadas pelo motoboy Francisco de Assis Pereira,  
o Maníaco do Parque (1997/1998), os espectadores de cinema devido os tiros a esmo feitos pelo estudante 
de medicina Mateus da Costa Meira (1999), a professora seqüestrada no ônibus 174 (2000), o jornalista  
Tim Lopes (2002), o casal Richtofen (2002), a missionária Dorothy Stang (2005), as centenas de pessoas 
vítimas dos ataques da facção criminosa PCC (2006),  a inglesa Cara Burke (2008),  a estudante Eloá 
Pimentel (2008) e os jovens de Luziânia (2009). Contudo, quando as vítimas são crianças, a impressão 
que fica é o aumento da insatisfação quanto à brandura das leis nacionais. Foi assim na morte de Ives Ota  
(1997), João Hélio (2007) e Isabella Nardoni (2008). O último grande crime que se enquadra no contexto 
descrito aqui foi aquele que ficou conhecido como o Massacre de Realengo. Doze adolescentes foram 
mortos dentro da escola pelo atirador Wellington Menezes de Oliveira.



(...) a comunicação de massa, a par o bombardeio de informações 
a  que  submete  o  público,  mais  do  que  apresentar  os  fatos, 
‘representa’ sua versão dos  mesmos;  ‘produzindo’ o evento  no 
processo  mesmo  de  edição  da  notícia,  com  a  conseqüente 
‘criação’ de uma realidade já interpretada, na qual a riqueza dos 
detalhes é transformada em parâmetro de fidedignidade e a versão 
representada em sinônimo de única possível.

Os meios de comunicação atuam como instrumentos de representação da 

sociedade. A televisão especialmente, até mesmo por se fazer tão presente no dia a dia 

dos  brasileiros4,  pode  ser  considerada  com  uma  das  instituições  sociais  de  maior 

influência  no  processo  de  formação  das  pessoas.  No  caso  específico  da  violência, 

tomando  como base  os  programas  de  telejornalismo popular,  percebemos  que  há  a 

intenção  de  espetacularizá-la,  não  só  dando  “vida”  às  manifestações  empíricas 

relacionadas a esse fenômeno, mas também promovendo uma correspondência direta 

com a autêntica violência do cotidiano.

Os  programas  de  jornalismo  na  televisão,  especialmente  os  telejornais, 

apresentam um determinado mundo ao telespectador que pretende ser o mundo real. 

Contudo, as notícias são advindas dos acontecimentos de um mundo exterior àquele que 

a televisão tem controle. A realidade apresentada é fruto de uma construção que envolve 

diferentes aspectos em sua lógica de produção, desde os interesses que estão em disputa 

em cada reportagem às competências tecnológicas das emissoras de televisão. Por isso é 

tão importante compreender como são construídos os acordos entre os programas e suas 

audiências. 

Observamos  que  os  programas  de  telejornalismo  popular  abordam  a 

violência  como,  único  e  exclusivamente,  um  acontecimento  empírico.  A violência, 

então, descreve alguns episódios da vida social de uma população. Descrição, por sinal, 

é  o  limite  da  abordagem  realizada  pelos  media.  Talvez  essa  relação  direta  com  a 

realidade empírica seja suficiente a esses programas. Tratá-la apenas como sinônimo de 

determinados fatos ocorridos no mundo real é minimizar a amplitude do seu sentido. 

4 Cada vez mais se torna difícil encontrar um lugar onde a televisão não se faz presente. Ela faz parte do 
cotidiano do nosso país. Prova disso são os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios –  
Pnad/IBGE, do ano de 2008, que apontam que mais de 95% dos domicílios brasileiros possuem aparelhos 
de televisão. E não são somente nos ambientes domésticos, residenciais, que percebemos sua presença. É  
cada  vez  mais  comum  encontrá-la  em  bares,  padarias,  restaurantes,  hospitais,  clínicas  médicas, 
rodoviárias, aeroportos, filas de bancos e supermercados, enfim, onde há fluxo de pessoas, certamente, há 
um aparelho de televisão ligado desempenhando diferentes funções:  distrair, ocupar o tempo, relaxar,  
informar, fazer companhia, compartilhar opiniões, entre outras.



Os  episódios  empíricos  mostrados  nas  reportagens,  quase  que  em  sua 

totalidade,  discorrem sobre  a  violência  física  cometida e/ou sofrida por  pessoas  em 

diferentes situações cotidianas.  Temos, invariavelmente,  brigas,  estupros,  homicídios, 

assaltos, seqüestros e tráfico de entorpecentes como destaques diários da programação 

destes  programas.  Contudo,  antecedendo este  tipo  de  violência  aberta  e,  ao  mesmo 

tempo, interagindo com ela, chamamos a atenção para a violência velada, implícita no 

contexto social brasileiro, caracterizada pela pobreza, opressão, ódio e conflito. Estes 

aspectos são desconsiderados no processo de construção das matérias, por mais que o 

pano de fundo delas seja a comunidade desprovida, a periferia, o subúrbio, o gueto, a 

favela – locais de conhecida carência, material e simbólica.

Produz-se um sentido de sociedade caracterizado, grosso modo, por uma 

divisão da população, estabelecida pelo senso comum, entre as pessoas de bem e os 

criminosos.  A periferia,  claro,  é  representada  nas  edições  dos  programas  de  modo 

tendencioso, arbitrário. Ali é o local dos criminosos, do caos, da miséria e da subversão, 

onde o Estado se faz presente principalmente, senão somente, por meio das forças de 

segurança. Pimentel (2009, p.73-74) nos chama atenção para este aspecto quando afirma 

que

Para  as  classes  mais  pobres,  o  Estado  brasileiro  tende  a  atuar 
apenas como Estado Policial, que tem como elemento central o 
sistema de Justiça Penal, compreendido aqui como o conjunto de 
instituições  e  órgãos  voltados  para  combater  o  crime:  polícias, 
Ministério  Público,  Poder  Judiciário  e  sistema penitenciário.  O 
braço  forte  do  Estado  aparece  constantemente  em  práticas 
punitivas, mas está ausente, por outro lado, em outras esferas de 
igual  importância  como  a  saúde  pública.  Um  cidadão  sem 
documentos, por exemplo, não pode ter acesso ao atendimento na 
rede  pública  de  saúde.  Paradoxalmente,  ele  pode  ser  preso, 
processado e condenado a uma pena privativa de liberdade. Para a 
saúde pública, ele não existe, para o sistema penal, sim.

Os programas de telejornalismo popular  não  se acanham em demonstrar 

suas preferências  diante  dos casos de violência.  Assim, a  polícia se apresenta como 

única  solução  para  o  estabelecimento  da  ordem,  da  justiça,  em  um  processo  de 

apaziguamento, de busca de um estado de serenidade e disciplinamento. Deixa-se de 

lado,  por  conseguinte,  outras  ações  que se  enquadrariam num projeto  político  mais 

amplo,  com  visão  global  dos  problemas  sociais,  apresentando  possibilidades  de 

prevenção desses acontecimentos. 



A violência simbólica, nos termos propostos por Pierre Bourdieu, é exercida 

todos os dias pela televisão, quando vemos a tentativa clara de imposição da cultura 

dominante perante a camada popular da população. Imposição e manutenção. Afinal, 

por meio da interiorização de uma dada cultura,  ensaiam perpetuar um determinado 

modelo de sociedade. No caso do tipo de programa citado, o telespectador – também 

morador da periferia5 – não se opõe às idéias construídas ali diariamente. Pelo contrário, 

legitima  o  discurso  dominante  e  o  reproduz  no  seu  cotidiano  de  tal  maneira  que 

naturaliza as lacunas encontradas em seu contexto social. Há uma cumplicidade mútua 

no processo de perpetuação da ordem simbólica, desde o silêncio dos que manipulam e 

são manipulados até a ocultação das relações de poder existentes entre as partes. Neste 

meio, entretanto, vale destacar que a relação entre emissor e receptor não se dá numa 

mera decorrência de estímulo e resposta. É inconcebível o pensamento de que os meios 

de comunicação têm o poder de imposição de uma relação unilateral entre uma instância 

dominante e outra dominada.

Os profissionais que produzem os programas televisivos até podem almejar 

uma  injunção,  mesmo  que  dissimulada,  perante  seus  telespectadores,  quando 

selecionam os acontecimentos e os transformam em notícias, construindo a realidade 

sob uma determinada ótica. Podem, por exemplo, informando como estão as práticas de 

violência no Brasil, indicar abertamente como (não) deve ser a conduta dos cidadãos. 

Mas não basta pensar o processo comunicativo somente a partir da emissão. Este, sim, é 

um  campo  importante,  já  que  ativa  o  repertório  de  competências  culturais  dos 

receptores. Porém, é necessário pensar também no modo como essas pessoas constroem 

tais competências para negociar sentido àquela mensagem.

Telejornalismo popular e cultura popular

Os telespectadores não são sujeitos vazios que recepcionam passivamente as 

informações  veiculadas  na  televisão.  Pelo  contrário,  eles  possuem um repertório  de 

conhecimentos,  uma  carga  formativa,  antecedente  àquela  vivência  televisiva  do 

momento, que colabora no processo de interpretação das reportagens e na construção 

5 É muito  comum observar  os  apresentadores  de  programas  de  jornalismo popular  mencionando os 
nomes  dos  bairros  onde  estão  localizadas  suas  audiências.  É  uma  das  estratégias  utilizadas  para  a 
aproximação com o público telespectador.



social da realidade. Dito de outro modo, não são pessoas desprovidas do ato de pensar. 

Eles conhecem como ninguém as ruas escuras e sombrias que aparecem representadas 

nos  programas populares.  Sabem, inclusive,  que a  periferia  não é  lugar  somente de 

violência, reduto de delinqüentes e criminosos. 

Gomes (2003, p. 49) enfatiza que é preciso “pensar as condições de uso da 

comunicação,  os  contextos,  as  intenções  dos  falantes,  as  circunstâncias  nas  quais  o 

sentido é  produzido,  sem privilegiar  um dos pólos,  mas a  partir  de uma análise  do 

processo  comunicativo,  que  deva,  ele  sim,  ser  colocado  no  lugar  do  sujeito  da 

comunicação”.  Assim  sendo,  visualizamos  o  jornalismo  numa  perspectiva  diferente 

daquela tradicional e elitista, que está preocupada somente em reproduzir os interesses 

da  classe  dominante.  É  possível  percebê-lo  como  parte  da  cultura  popular  que  se 

relaciona à mídia massiva. Acompanhando Williams (1969), interpretamos cultura como 

um modo inteiro de vida. Vida esta que é real, concreta e cotidiana, onde as práticas 

interpretativas das pessoas produzem determinados significados. Neste aspecto, vale a 

pena trazermos a importante definição de Hall (2008, p.241):

[Cultura popular são] as formas e atividades cujas raízes se situam 
nas  condições  sociais  e  materiais  de  classes  específicas;  que 
estiveram incorporadas  nas  tradições  e  práticas  populares.  (...) 
[Insisto] que o essencial em uma definição de cultura popular são 
as  relações  que  colocam  a  “cultura  popular”  em  uma  tensão 
contínua  (de  relacionamento,  influência  e  antagonismo)  com a 
cultura dominante. Trata-se de uma concepção de cultura que se 
polariza em torno dessa dialética cultural. 

A cultura popular, então, se apresenta como processo de formação de um 

território permeado de tensões advindas  pela  presença dos ideários  dominantes  e as 

conseqüentes negociações estabelecidas pela classe popular. É neste contexto de luta 

pela hegemonia, no confronto entre as camadas dominantes e as forças populares, que a 

cultura popular é organizada. De acordo com Gomes (2008, p. 74), a cultura popular 

deve  ser  entendida  como  “a  esfera  na  qual  se  naturalizam  e  se  representam  as 

desigualdades  sociais  –  inicialmente  desigualdades  de  classe,  hoje  cada  vez  mais 

desigualdades de gênero, raça ou etnia. Mas, ao mesmo tempo, cultura é também o meio 

através do qual os diferentes grupos subordinados vivem e opõem resistência a essa 

subordinação”. Sendo, então, algo vivo, dinâmico, a cultura popular está em permanente 

mudança,  acompanhando as  próprias  transformações  sociais  e,  por  conseqüência,  as 

relações dos diferentes grupos sociais com o sistema dominante.



Assumindo a idéia de que o telejornalismo é uma instituição social e uma 

forma cultural, conforme o legado de Raymond Williams, percebemos que a construção 

de sentido diante dos programas de telejornalismo aponta para as subjetividades que 

envolvem  o  processo  de  interpretação  do  mundo  e  o  lugar  ocupado  por  esses 

telespectadores neste cenário. O telejornalismo deve ser investigado de tal modo que 

não haja “dicotomia entre  a  análise  do produto televisivo e  a  análise  dos  contextos 

sociais de sua recepção” (GOMES, 2002, p.12), ou seja, as atenções devem ser voltadas 

à análise das mediações culturais. Desse modo, a comunicação assume um sentido de 

prática social que, por sua vez, envolve o sentido de produção cultural. Martin-Barbero 

(2006,  p.261)  destaca  que  “o  eixo  do  debate  deve  se  deslocar  dos  meios  para  as 

mediações,  isto é,  para as articulações entre  práticas de comunicação e movimentos 

sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais”. 

Os  programas  de telejornalismo popular  exemplificam de modo nítido  a 

cultura popular na televisão brasileira. O objetivo dessa programação popular não fica 

restrito  ao  alcance  da  audiência,  mas  à  construção  de  um  cenário  que  explora  as 

temáticas de ordem pessoal observadas no cotidiano das pessoas de baixa renda. Em 

uma breve descrição,  França (2006,  p.40)  apresenta tais  programas:  “são programas 

voltados para o consumo das massas, dotados de uma estética grosseira, de conteúdos 

pobres (baixo grau de informação, predomínio do entretenimento), de temas ‘baixos’ 

(sexo, crime, horrores)”. É por isso que certas correntes mais conservadoras do campo 

da Comunicação, por exemplo, acusam o telejornal popular de sujar o bom jornalismo. 

Certamente,  o  fazem  quando  da  comparação  com  os  telejornais  tradicionais. 

Caminhamos numa outra perspectiva. 

Entendemos que não deve haver comparações entre os referidos produtos, 

pois  possuem  características  e  públicos  distintos.  O  próprio  pacto  do  papel  do 

jornalismo apresenta-se diferenciado. Amaral (2006, p.52), refletindo sobre os jornais 

populares, relata que estes são 

dirigidos  às  camadas  mais  amplas  da  população,  preferem 
informações  mais  ligadas  ao  cotidiano  popular,  à  prestação  de 
serviços e ao entretenimento, ou seja, ao “mundo do leitor”. (...) O 
jornalismo praticado  no  segmento  popular  da  grande  imprensa 
subverte essa lógica de priorizar o “interesse público”. (...) Muitas 
vezes, o interesse do público suplanta o interesse público não em 
função da temática da notícia, mas pela forma como ela é editada, 



com base na individualização do problema, o que dá a sensação 
de  não  realização  do  jornalismo.  (...)  Nos  jornais  populares,  a 
lógica é dar destaque a notícias que interferem no cotidiano da 
população ou tenham características mais dramáticas.

O interesse dos que assistem aos programas de telejornalismo popular não 

está  voltado  apenas  ao  sofrimento  alheio,  às  operações  policiais  de  repressão  ao 

consumo e tráfico de drogas, às prisões de infratores, ao extermínio de vidas, ao sangue, 

apesar dos fortes indicativos convocados por suas produções. Quem pensa o contrário, 

além  de  desconsiderar  a  capacidade  do  agendamento  de  debates  públicos  sobre  a 

questão da segurança pública por parte das emissoras de televisão, também subestima a 

habilidade  que  os  telespectadores  têm  em  compreender  reportagens  com  cobertura 

jornalística mais aprofundada.

Quando  os  mediadores  do  programa afirmam que  a  periferia  é  local  de 

delinqüentes  e  criminosos  estão,  abertamente,  dizendo  o  mesmo  daqueles  que 

acompanham o programa, como se esse público não tivesse o anseio e a capacidade de 

compreender  outro  tipo  de  reportagens  jornalísticas.  Surge,  então,  a  pergunta:  será 

mesmo que as pessoas assistem o Se Liga Bocão e o Na Mira porque gostam da miséria 

humana  e  de  atrações  mórbidas?  Pode  até  ser.  Mas  não  somente.  No  fundo,  têm 

interesse também em saber o que está acontecendo no seu bairro, no seu espaço. E a 

cobertura da violência apresenta-se como a única que traz referências concretas para 

esse público. 

A periferia, no entanto, não é só lugar de tráfico, de consumo de drogas, de 

assassinatos,  de  criminalidade.  Há  pontos  positivos  ali  também,  mas  eles  não  são 

noticiados. Se a atuação profissional dos jornalistas continuar só privilegiando a polícia, 

haverá grande possibilidade de acontecer em outras localidades o mesmo que já ocorre 

em outros grandes centros, como o Rio de Janeiro, onde os jornalistas são vistos como 

alcagüetes da polícia e encontram reações de hostilidade por parte dos moradores locais, 

conforme afirma a jornalista  Mônica Puga (SBT) acostumada a  cobrir  episódios  de 

violência  em  morros  e  favelas  cariocas,  pois  as  comunidades  perceberam  que  a 

imprensa se limita a acompanhar a polícia e noticiar suas operações, deixando de lado 

toda diversidade de vida existente naqueles espaços (RAMOS e PAIVA, 2007). 



Considerações finais

Notamos  que  o  jornalismo  construído  por  esses  programas  televisivos 

populares apresenta um modelo opinativo e centralizado na figura do apresentador. No 

fundo, os apresentadores mostram-se como donos dos programas. Prova disso é que não 

são  dados  os  créditos  àqueles  que  participam  da  produção  geral  do  programa, 

informando aos  telespectadores,  por  meio dos  caracteres,  quem são os  profissionais 

envolvidos em cada reportagem. 

Esses super-poderes contagiam a performance cênica dos apresentadores no 

processo de constituição do programa, principalmente no que diz respeito à linguagem 

empregada, repleta de gírias e termos obscenos ou grosseiros, além de excessivamente 

julgadora, recorrendo sempre a comentários distorcidos, preconceituosos, intolerantes e 

estigmatizados. Tudo isso como tentativa de criar um ambiente dramático e impactante, 

sem  a  preocupação  efetiva  com  a  veracidade  dos  fatos  mostrados,  pois  o  mais 

importante  nesta  condição  jornalística  é  criar  um  pacto  de  confiança  com  os 

telespectadores  através  da  vitimização  daqueles  que  sofreram  alguma  forma  de 

violência e imploram de modo emocionado por justiça.

Quando a temática gira em torno da violência, não podemos nos esquecer 

que os homens são mobilizados por pulsões de vida e de morte. Neste contexto, é claro 

que os aspectos sociais influenciam os atos violentos, mas a opção pela violência é algo 

eminentemente  subjetivo.  As pessoas  não estão conseguindo expor suas  frustrações, 

dores e sofrimentos em manifestações simbólicas.

A partir deste movimento individual de práticas violentas, observamos que 

as reportagens veiculadas diariamente não apresentam a violência como expressão desta 

precariedade  da  ordem simbólica.  O  que  vemos  é  a  mera  espetacularização  desses 

acontecimentos  pelos  programas  de  telejornalismo  popular  de  modo  a  construir 

sentimentos de comoção e decepção social por parte dos seus telespectadores
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