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RESUMO 

 

 

O trabalho aqui apresentado traz reflexões e propõe discussões acerca da função do 

gatekeeper nos jornais impressos, em específico no impresso Gazeta do Oeste, do município 

de Mossoró - RN. O conceito de gatekeeper está diretamente ligado às escolhas e recortes 

dados aos conteúdos informativos. Aqui, realizamos uma análise sobre as relações existentes 

entre a figura do gatekeeper e a escolha de conteúdos sensacionalistas, em específico as 

fotografias. Assim sendo, discutimos sobre os interesses que motivam estas escolhas, bem 

como se elas despertam maior interesse por parte do leitor. Como procedimento 

metodológico, utilizamo-nos para este estudo da Análise do Discurso (AD) e como técnica a 

aplicação de entrevistas junto aos emissores, aqui considerados gatekeepers. Percebe-se, com 

este estudo, as relações políticas/comerciais existentes para a promoção de conteúdos 

sensacionalistas, ficando clara a recorrência da parcialidade ao invés da tão pregada 

imparcialidade pelos manuais de jornalismo.  

 

Palavras-chave: Gatekeeper. Sensacionalismo. Fotografia.  

 



 

 

ABSTRAC 

 

 

The piece of work here presented brings reflections and proposes discussions about the 

function of gatekeeper on newspapers, especially on Gazeta do Oeste, in the city of Mossoró-

RN. The concept of gatekeeper is straightly linked to choices and thread given to informative 

contents. At this work we have analyzed the relations between gatekeeper and the choice of 

sensationalist contents, specifically concerned to pictures. Therefore, we have discussed about 

the interests which motivate these choices, as well as they arouse a major interest concerning 

the reader. As a methodological procedure, we have used to this study, the speech analysis 

(AD) and as technics and application of interviews with the emitters, considered here 

gatekeepers. It is perceived, with this study, the relations political / commercial existing to the 

promotion of sensationalist contents, getting clear the occurrence of partiality instead of the 

well preached partiality in journalism manuals. 

 

Key-words: Gatekeeper. Sensationalism. Photography. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Na atualidade, é comum vermos os meios de comunicação mostrando imagens que 

chocam o público. Essa prática já é utilizada desde o início da produção de jornais 

impressos, ou se já, não se trata de um novo modo de fazer jornalismo, visto que também é 

possível verificar o seu uso em edições mais antigas de vários jornais, inclusive dos quatro 

impressos que circulam na cidade Mossoró. Porém, atualmente, essa prática tem virado 

rotina e cada vez mais, é possível encontrar fotos que, muitas vezes na capa, mostram 

cenas mórbidas sem nenhum tipo de cuidado com relação ao público que irá vê-las. 

 A cidade de Mossoró vem alcançando elevados índices de violência. Até o 

momento, já foram registrados 121 mortes de forma violenta somente no ano de 2013, além 

de inúmero atentados de homicídios
1
. Embora o uso frequente dessas imagens já fosse real 

antes dos altos índices de violência que estão presentes na sociedade moderna, é certo que 

isso foi intensificado tendo em vista o atual quadro. Sendo assim, os jornais têm muitas 

notícias policiais, havendo a necessidade de registrá-las também com imagens, o que 

possivelmente contribui para o aumento excessivo de fotografias chocantes nos jornais 

mossoroenses. 

 Além disso, existem alguns blogs voltados para a notícia policial que privilegiam o 

uso de imagens chocantes, nos quais são registrados cerca de mil acessos diários
2
. Neles o 

leitor pode acompanhar cada crime registrado na cidade e, ainda, ver as fotografias 

detalhadas. Se nesses locais é registrado um número tão alto de visitas por dia, subentende-

se que o leitor tem interesse nesse tipo de assunto ou, possivelmente, um mínimo de 

curiosidade. Então por que não valorizar ainda mais essa prática nos impressos, já que é 

um fazer antigo e que cada dia obtém-se mais resultados? Noticiar com o apoio de 

fotografias, fatos que estimulem a leitura do público pode trazer o leitor de volta aos 

jornais e fazer com que as vendas aumentem. 

                                                             
1
 Dados atualizados até o mês de maio de agosto de 2013. Fonte: site O Câmera (www.ocamera.com.br). 

Site de cunho policial, com grande leitura em Mossoró e região, chegando a atingir um total de 1000 

acessos diários. 

2 Os blogs policiais possuem contador que regista o número de visitas diárias, através dos IPs dos 

computadores que os acessaram. Alguns registam apenas um acesso ao dia por IP, outros registram a 

quantidade de vezes em que a página é visualizada.  
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  Outro fato importante é que os jornais impressos vêm perdendo lugar para alguns 

meios, o que faz com que haja a necessidade de se reciclar conforme a demanda do público 

e, ainda, se moldar a certos padrões para atrair os leitores novamente. Talvez por isso 

estejam baseando-se cada vez mais no que faz efeito entre as novas tecnologias, 

principalmente no tocante ao uso da internet, investindo, por exemplo, em versões onlines, 

com publicação do jornal na íntegra, mas de uma maneira que facilita a leitura. Esta 

também pode ser uma boa tática, visto que elas têm feito sucesso em outras situações. 

  Porém, ao contrário dos blogs, os leitores de jornais impressos muitas vezes não 

esperam ver a fotografia de uma pessoa morta ou desfigurada devido a um acidente, 

principalmente nas capas, já que os jornais são subdivididos por cadernos e muitos leem 

apenas o que lhes é conveniente. Também é importante ressaltar que os jornais muitas 

vezes ficam expostos em bancas, sendo acessíveis à visão de crianças que não deveriam ter 

obter esse tipo de informação visual. 

  Com base nisso nos perguntamos se há a necessidade de usar imagens chocantes de 

forma tão explícita. O leitor realmente se interessa em ver cenas mórbidas nos seus jornais 

diários? Será que não existe a possibilidade de se fazer outro tipo de registro fotográfico 

para demonstrar certas cenas? O que leva os editores de jornais a escolherem essas 

fotografias? 

  Neste estudo, procuramos responder a essas perguntas de forma concisa, mantendo 

o distanciamento necessário e procurando inseri-las em uma discussão teórico-

metodológico. 

  O projeto foi dividido em três capítulos. O primeiro deles trata-se de um estudo 

sobre o termo “Sensacionalismo”, fazendo um levantamento histórico dessa prática desde o 

seu surgimento, até o seu uso nos dias atuais, inserido no nosso objeto de estudo. 

Procuramos explicar do que se trata e por que ele é, geralmente, tão utilizado por diversos 

veículos. Apresentamos os fatos como espetáculo para o público e procuramos mostrar 

como o sensacionalismo passou a ser um grande protagonista no jornalismo. 

  O segundo capítulo aborda o uso de imagens para noticiar fatos nos jornais 

impressos. Procuramos fazer um estudo sobre o que é uma imagem, onde e como surgiu e 

o que ela representa para a sociedade. Estudamos, também, o processo de escolha delas, 

buscando liga-las à função do Gatekeeper, à filtragem de informações e o porquê de umas 

serem escolhidas e outras simplesmente descartadas. 
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  No terceiro capítulo realizamos uma análise sobre o uso de imagens chocantes nas 

capas do jornal impresso na cidade de Mossoró, Gazeta do Oeste. A análise traz reflexões a 

partir de duas capas do jornal, escolhidas em um determinado período de tempo, dos dias 

01 a 20 de agosto de 2013, e que contêm cenas de morbidez explícita em seu conteúdo. 

Buscou-se analisar o discurso por trás dessas fotografias e o que ela representa para o 

leitor, nos fazendo entender um pouco mais sobre a prática e os interesses que a envolvem. 
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1 O SENSACIONALISMO 

 

 

 O termo “Sensacionalismo” pode ser abordado por diversos vieses. É um termo 

amplo, geralmente vulgarizado pela massa quando se deseja referir ao uso do exagero para 

expor fatos e situações.  Segundo Márcia Franz Amaral (2003) o termo sensacionalismo 

possui diversos usos, mas geralmente é utilizado de formas limitadas advindas de conceitos 

pré-fabricados. “Em geral, o sensacionalismo é um conceito de múltiplos usos, 

seguidamente associado a uma concepção limitada da imprensa e a uma noção elitista da 

cultura”. (AMARAL 2003, p.133) 

Já existem diversas definições para sensacionalismo. Geralmente esse termo é 

utilizado em situações que abordam a realidade de uma maneira exagerada. O 

sensacionalismo visa trazer à tona os sentimentos mais profundos do ser humano. É através 

de exposições de fatos que mexem com esse íntimo que essa prática se desenvolve.  

Situações simples e corriqueiras podem facilmente ganhar grandes proporções 

dependendo da abordagem dada a elas. Um fato simples do dia a dia, muitas vezes não 

teriam importância do ponto de vista jornalístico, mas, dependendo da maneira como é 

tratado, pode facilmente virar um assunto de comoção local ou até nacional. Pode-se então 

dizer que o “sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que em outras 

circunstâncias editoriais não mereceria este tratamento” (ANGRIMANI, 1995, apud 

AMARAL, 2003). 

Diferente do que aborda Amaral (2003) tentando fugir da ideia pré-estabelecida do 

que seja sensacionalismo, Angrimani (1995) busca abordar o termo fazendo uma análise a 

partir do senso comum e de como ele se apresenta à sociedade. Segundo o autor, o termo é 

geralmente utilizado de forma errônea e generalizada. Por se tratar de senso comum, 

geralmente é colocado em prática sempre que se quer acusar um veículo ou jornalista de 

exagerar nos fatos ou exposição de situações, seja qual for a situação, acaba-se por 

empregá-lo sem qualquer cuidado como seu significado. “Sensacionalista é a primeira 

palavra que a maior parte das pessoas utiliza para condenar uma publicação. Seja qual for a 

restrição, o termo é o mesmo para quase todas as situações” (ANGRIMANI, 1995, p. 7). 

Outra boa definição sobre o que vem a ser sensacionalismo pode ser encontrada no 

“Dicionário de Comunicação” de Barbosa e Rabaça (2002), que o define como: 
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1. Estilo jornalístico caracterizado por intencional exagero da importância 

de um acontecimento, na divulgação e exploração de uma matéria, de 
modo a emocionar ou escandalizar o público. Esse exagero pode estar 

expresso no tema (no conteúdo), na forma do texto e na apresentação 

visual (diagramação) da notícia. O apelo ao sensacionalismo pode conter 
objetivos políticos (mobilizar a opinião pública para determinar atitudes 

ou pontos de vista) ou comerciais (aumentar a tiragem do jornal). (...) 2. 

Qualquer manifestação literária, artística etc., que explore sensações 

fortes, escândalos ou temas chocantes, para atrair a atenção do público. 
(BARBOSA, RABAÇA, 2002) 

 

No dicionário os autores Gustavo Barbosa e Carlos Alberto Rabaça apresentam o 

termo como sendo a abordagem exagerada, por parte da imprensa, de fatos e situações, 

com o intuito de escandalizar o público, comovê-lo ou, até mesmo, com fins lucrativos, 

para vender o seu produto. Para eles, qualquer manifestação exagerada da realidade, do 

ponto de vista jornalístico, pode ser considerada como sensacionalista. 

Para Angrimani esse termo vai muito além disso, pois geralmente é usado para 

desqualificar os meios e criar uma linha imaginária para dividi-los em “confiáveis” e “não 

confiáveis”, sendo este segundo visto com maus olhos e taxado como fonte que não seja 

digna de credibilidade.  

O autor afirma que isso acontece devido a maneira errônea com que se emprega o 

termo “sensacionalismo”, pelo fato de os leitores não conseguirem diferenciá-lo, é 

frequentemente implantando como forma de condenar os meio por erros banais que podem 

ocorrer isoladamente em determinada cobertura, tais como: erros de apuração, distorção de 

fatos, ou mesmo, imprecisão na hora de transmitir a notícia. 

Angrimani afirma que é necessário desmistificar o termo, para só então, aprender a 

utilizá-lo de maneira adequada as situações. O autor utiliza-se do conceito dado por Frank 

Luther Mott (1941) para exemplificar a sua ideia: “Sem discutir a questão da morbidez e 

da imoralidade envolvidas, o termo sensacionalismo poderá ser usado para o tratamento 

particular que um jornal dá a crimes, desastres, sexo, escândalos e monstruosidades” 

(MOTT, 1941, apud ANGRIMANI, 1995, p. 8). 

Para Amaral (2003) é errôneo generalizar o fazer jornalístico de determinados 

meios como sendo sensacionalista, visto que é um conceito amplo e que pode ser abordado 

por diversas vertentes. Sendo assim, a abordagem sensacionalista pode ser vista como não 

sendo nada mais do que uma reação “desmedida e desprovida de aprofundamento” 
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(AMARAL, 2003), onde o profissional da área busca apresentar seu argumento sem 

fundamentação clara e precisa. Para Amaral: 

 

A prática sensacionalista tanto pode significar o uso de artifícios 

inaceitáveis para a ética jornalística, como também pode se configurar 

numa estratégia de comunicabilidade com seus leitores através da 

apropriação de uma matriz cultural e estética diferente daquela que rege a 
imprensa de referência. O sensacionalismo manifesta-se em vários graus, 

muitas vezes integra o rol de valores notícia de uma publicação e, 

portanto, é equivocado tratar do fenômeno in totum. Rotular um jornal de 
sensacionalista é afirmar apenas que ele se dedica a provocar sensações 

(AMARAL, 2003, p. 2). 

 

 A autora busca ir além dos conceitos formados, já que se o receptor passar a ver a 

notícia apenas como um produto de consumo, como uma moeda, passará a classificar todos 

os jornais e seus jornalistas como sensacionalistas, de uma maneira ou de outra, perdendo-

se assim, a verdadeira essência do jornalismo e seu papel fundamental na sociedade, como 

formador de opinião e construtor da realidade. 

 Ciro Marcondes Filho (1989) também traz sua contribuição para conceituar o 

termo. O autor vê o sensacionalismo da ótica da psicanálise e da economia, usado como 

um meio de vender situações ou como uma necessidade básica do ser humano em 

vivenciar fatos trágicos e mórbidos de perto. Fazer parte da carnificina atrai a humanidade, 

é a emoção sobrepondo a razão. 

Marcondes Filho afirma que o sensacionalismo nada mais é que:  

 

“(...) o grau mais radical da mercantilização da informação: tudo o que se 
vende é aparência e, na verdade. vende-se aquilo que a informação 

interna não irá desenvolver melhor do que a manchete. Esta está 

carregada de apelos às carências psíquicas das pessoas e explora-as de 

forma sádica, caluniadora e ridicularizadora. (...) No jornalismo 
sensacionalista as notícias funcionam como pseudo-alimentos às 

carências do espírito (...). O jornalismo sensacionalista extrai do fato, da 

notícia, a sua carga emotiva e apelativa e a enaltece. Fabrica uma nova 
notícia que a partir daí passa a se vender por si mesma.” (MARCONDES 

FILHO, 1986). 

  

Para ele a imprensa sensacionalista presta-se apenas a satisfazer as necessidades 

instintivas do público, deixando de lado o seu dever de informar e passando a assumir o 

papel de veículo de entretenimento sádico e caluniador. “(...) a imprensa sensacionalista, 

como a televisão, o papo no bar, o jogo de futebol, servem mais para desviar o público de 
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sua realidade imediata do que para voltar-se a ela, mesmo que fosse para fazê-lo adaptar-se 

a ela”. (MARCONDES FILHO, 1989) 

O fato é que o termo “sensacionalismo” tende a passar um crédito negativo ao meio 

a que estão se referindo. É um termo pejorativos e indica falta de credibilidade, fazendo 

com que o leitor (telespectador, ouvinte) tenha um olhar negativo sobre o veículo. 

Angrimani (1995), após analisar os conceitos obtidos em suas pesquisas juntamente com 

os dados por Marcondes Filho (1989) e Mott (1941), observa um ponto comum entre eles: 

  

Todas essas definições convergem para alguns pontos comuns. 
Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras 

circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento. Como o adjetivo 

indica, trata-se de sensacionalizar aquilo que não é necessariamente 
sensacional, utilizando-se para isso de um tom escandaloso, 

espalhafatoso. Sensacionalismo é a produção de noticiário que extrapola 

o real, que super dimensiona o fato. Em casos mais específicos, inexiste a 

relação com qualquer fato e a notícia é elaborada como mero exercício 
ficcional (ANGRIMANI, 1995, p. 16). 

 

 A palavra “Sensacionalismo” possui um conceito amplo e que pode ser utilizado 

para identificar os meio de comunicação, dividi-los e classifica-los com base na 

credibilidade, legitimidade das suas afirmações e confiança que transmite ao receptor de 

notícias. Mas é necessário cautela na hora de impor essa denominação, visto que 

conhecendo as diversas definições que foram dadas, pode-se perceber que por vezes o 

termo é empregado de maneira errônea e baseada apenas na falta de conhecimento e de 

uma fundamentação mais aprofundada sobre o assunto. 

 

 

1.1 A espetacularização dos fatos  

 

 

 Diversos acontecimentos tendem a ganhar grandes proporções quando chegam ao 

conhecimento da imprensa. Geralmente isso ocorre, principalmente, com notícias que 

podem gerar comoção popular, como tragédias, crimes familiares ou desastres naturais 

com vítimas, por exemplo. 

Para Amaral (2003) a espetacularização dos fatos vai muito além da simples 

vontade de trazer comoção às pessoas, a imprensa pode se utilizar desses meios, também, 
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para obter lucro e gerar renda para os seus jornais. Para ela “A informação é 

sensacionalizada para vender mais jornal e se localiza no âmbito do lazer, como 

contraposição à opressão social do trabalho” (AMARAL, 2003, p. 136). 

Para Marcondes Filho (1989) a imprensa sensacionalista busca única e 

exclusivamente expor fatos, explorar o máximo possível de cada situação e de uma 

maneira que veja gerar frutos positivos para o veículo, seja em termos de audiência ou de 

compra do jornal (no caso do impresso). 

Para o autor não existe um cuidado especial com a apuração da notícia, basta 

apenas conhece-la superficialmente e apresentar ao público interessado. Marcondes Filho 

diz que “escândalos, sexo e sangue compõem o conteúdo dessa imprensa: 

  
(...) como as mercadorias em geral, interessa ao jornalista de um veiculo 

sensacionalista o lado aparente, externo, atraente do fato. Sua essência, 

seu sentido, sua motivação ou sua história estão fora de qualquer 

cogitação” (MARCONDES FILHO, 1989). 

 

Um caso recente de notícia exposta ao país, de conhecimento do grande público, 

que chegou a grandes proporções e ganhou o apelo nacional foi o caso “Eliza Samúdio”
3
. 

A Ex-namorado do então goleiro Bruno Cardoso, do Clube de Regatas Flamengo, 

desapareceu após marcar encontro com o mesmo. O caso foi levado ao conhecimento da 

justiça e, por se tratar de uma figura pública envolvida, foi extremamente abordado pela 

mídia. 

O caso aconteceu em 2011 e, durante meses, foi explorado pela imprensa 

sensacionalista. Muitas notícias partiram da imprensa no calor das emoções, sem a devida 

apuração, como uma grande corrida para ver quem seria o primeiro a noticiar os fatos que 

estava acontecendo.   

Para Taís de Mendonça Jorge (2008) a notícia sem apuração e investigação, com a 

finalidade apenas de espetacularizar fatos, deixa de ser o espelho da realidade e apresenta-

se apenas como uma necessidade do ser humano em fazer parte da situação de uma 

maneira ou de outra, sem qualquer cuidado com a veracidade dos fatos apresentados. Para 

Jorge: 

 
                                                             
3 Informações extraída do site G1. O site possui diversas notícias sobre o caso desde o momento de sua 

descoberta até o julgamento dos acusados. 
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(...) quando a notícia deixa de ser o relato e passa a ser a maneira, 

ou a roupagem com que é apresentada – rápida, sem apuração 

rigorosa, feérica, fantasiosa, vestida para chocar, exagerada, 

apelando para as sensações, o assombro, a admiração ou a repulsão 

do consumidor -, deixa de ser notícia, falseando a imagem da 

realidade. Ressalta-se nuances de poucas relevâncias, apenas 

garantidores de emoções, e contribui-se para reforçar mitos e 

crendices. (JORGE, 2008, p. 78) 

 

Mas por que o ser humano sente real interesse por exposição explícitas de fatos que 

envolvam tragédias e morbidez? Para Rosa Maria Pedroso (1983) o leitor (telespectador, 

ouvinte) sente a necessidade de viver essas histórias, ainda que apenas como um figurante 

observante. Ele sente-se tentado a fazer parte da narrativa e ficar próximo aos fatos. 

 

A narrativa (sensacionalista) transporta o leitor; é como se ele estivesse 

lá, junto ao estuprador, ao assassino, ao macumbeiro, ao sequestrador, 

sentindo as mesmas emoções. Essa narrativa delega sensações por 
procuração, porque a interiorização, a participação e o reconhecimento 

desses papéis, tornam o mundo da contravenção subjetivamente real para 

o leitor. A humanização do relato faz com que o leitor reviva o 
acontecimento como se fosse ele o próprio autor do que está sendo 

narrado (PEDROSO, 1983). 

 

Para Angrimani (1995) é justamente nesse ponto em que o sensacionalismo se 

instala e se desenvolve, na necessidade do público de estar próximo às tragédias. Por isso a 

cada dia é mais comum de se observar mais e mais fatos, muitos quase insignificantes, 

sendo explorados pela grande imprensa que cria vertentes sobre o assunto, abordando-o 

sob diversos pontos de vista. 

Angrimani (1995) afirma que: 

 
É na exploração das perversões, fantasias, na descarga de recalques e 

instintos sádicos que o sensacionalismo se instala e mexe com as pessoas. 
É no tratamento antianódino da notícia, quase sempre embalada em um 

caleidoscópio perverso, que o sensacionalismo se destaca dos 

informativos comuns. (ANGRIMANI, 1995, p. 17)  

 

 É nesse âmbito que os meios agem na espetacularização dos fatos, expondo-os e 

detalhando cada informação que possa atrair a atenção do público para garantir o seu 

objetivo, seja ele financeiro ou apenas de reconhecimento junto à massa. 
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1.2 O sensacionalismo no jornalismo 

 

 

Como já abordado e definido por alguns autores, a prática sensacionalista ganha 

espaço geralmente  no campo das comunicações. O jornalismo, por consequência, tende a 

ser um dos principais alvos dessa maneira de explorar situações com base na emoção do 

público. 

Segundo o jornalista Alberto Dines (1986) essa prática é comum nos jornais devido 

ao fato de já ser sabido pelos seus editores a necessidade que o público possui de 

informações que possam satisfazer os seus desejos mórbidos. Com o grande fluxo de 

informações, os meios devem preocupar-se em estarem atentos às notícias mais recentes e 

que possam agradar aos seus receptores. 

Devido à necessidade de agilidade das notícias, o sensacionalismo tem se tornado 

uma prática cada vez mais comum, pois cada jornal busca atrair o público a sua maneira, 

supervalorizando situações ou mesmo liberando notícias sem a devida apuração, com a 

finalidade apenas de dar o chamado “furo de reportagem”. 

A verdade é que o jornal, principalmente o impresso, ainda possui as suas 

particularidades, como o fato de permitir a cada leitor exercer a sua ideia única e exclusiva 

sobre o assunto abordado. Segundo Dines:  

 

Quanto mais massificadas forem a sociedade e a informação, mais o ser 

humano procurará formas exclusivas de informação, e os meios 
eletrônicos, pela própria natureza da recepção, são coletivos. O jornal 

consegue atender a cada leitor que o manuseia e, na medida em que o 

satisfaz, torna-se sua propriedade. (DINES, 1986, p. 77) 

 

Para Marcondes Filho (1989) os jornais precisam encontrar formas de se vender e 

notícias sensacionalista são capazes de fazê-lo com rapidez e agilidade, proporcionando 

lucros e autos índices de aquisições. Talvez por isso seja cada vez mais comum as capas de 

jornais impressos trazerem fotos, fatos e cenas consideradas sensacionalistas. Segundo o 

autor: 

 

O sensacional no jornal vende tanto quanto a matéria de fundo: 

diferente do jornal publicitário, a mercadoria do jornal liberal é a 

informação, sensacionalizada e mutilada para tornar-se mais 

vendável, mas ainda um artigo de real procura dos consumidores. 
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Sob essa perspectiva, jornais podem vender tudo, desde que lhes 

seja lucrativo (MARCONDES FILHO, 1989, p. 88). 

 

O que resta saber é até que ponto essa prática poder ir sem ferir os preceitos éticos a 

que se propõe o veículo que, teoricamente, deveria ser isento de posicionamento e apenas 

reproduzir a realidade tal e qual ela se apresenta. 

Para Amaral (2003) essa pode ser apenas uma estratégia de fuga dos jornais para se 

afastar do senso comum e do todo igual a que deveria fazer parte. O uso desse artifício 

pode tão somente criar um grupo cativo de leitores fieis que tenham sido atraídos pelo 

conteúdo e criarão um laço com o jornal pela identificação com a leitura. 

Segundo Amaral (2003) a prática sensacionalismo ultrapassa os preceitos éticos do 

veículo, ela vai muito além: 

 

A prática sensacionalista tanto pode significar o uso de artifícios 

inaceitáveis para a ética jornalística, como também pode se configurar 

numa estratégia de comunicabilidade com seus leitores através da 
apropriação de uma matriz cultural e estética diferente daquela que rege a 

imprensa de referência. (AMARAL, 2003, p.2) 

 

Os jornais tendem a fazer uso dessa prática buscando satisfazer as necessidade 

emocionais do leitor. Segundo Marcondes Filho (1989) a prática causa um desvio nos 

padrões ideológicos que a sociedade havia apontado como sendo certo, “o sensacionalismo 

satisfaz as carências psíquicas das pessoas, de forma sádica, caluniadora e ridicularizadora, 

apelando e enaltecendo a carga emotiva da notícia.” (MARCONDES FILHO, 1989). 

Jorge (2008) traz a tona um exemplo de acontecimento que chocou o mundo e foi 

explorado por jornais de diversos países, por diferentes vertentes, com olhares para os mais 

variados ângulos e que permitiu ao público vivenciar bem de perto a situação, fazendo com 

que muitos chegassem a sofre junto à família. 

 

Um exemplo da notícia transformada em espetáculo foi a cobertura da 
vida e morte da princesa Diana, da Inglaterra. Ao comentar o assédio da 

mídia e os exageros na apuração do episódio final, o jornalista Alberto 

Dines criticou por meio da Folha de S. Paulo: ―A Sociedade-Espetáculo 
armou o cenário para a acomodação de Diana e convocou o cantor Elton 

John para os funerais em Westminster. Ou seja, embrulhou a tragédia em 

papel de presente, com valores-notícias usados de propósito para 
configurar o show business e manter o assunto na parada sucesso: 

romance, poder, dinheiro, fama, violência, destruição e morte. (JORGE, 

2008, p. 73) 
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A vida aberta da princesa, seu carisma e sua simpatia conquistaram o público. Por 

ser uma pessoa de grande reconhecimento, foi bastante vigiada pelos jornalistas, estando 

sempre estampando a capa dos mais variados jornais pelo mundo. A notícia sobre a sua 

morte foi tão bem explorada que rende aos jornais até os dias de hoje informações para 

criação de matérias sobre o caso. 

Um fator que colabora com a sensacionalização do ponto de vista jornalístico é a 

linguagem clara e simples com que essas notícias podem ser escritas. Visto que visa atingir 

o público de todas as classes sociais, a notícias sensacionalistas não abusam de floreios 

linguísticos tornado sua compreensão fácil. 

Angrimani (1995) fala sobre esse ponto e afirma para a escrita de um bom texto 

sensacionalista é necessário que o próprio jornalista busque envolver-se na situação. Não 

existe distanciamento ou neutralidade, como no caso dos jornais comuns, o que existe é o 

abuso do caráter emocional.  

 

Ainda dentro do ponto de vista jornalístico, a linguagem sensacionalista 

não pode ser sofisticada, nem o estilo elegante. A linguagem utilizada é a 

coloquial, não aquela que os jornais informativos comuns empregam, mas 
a coloquial exagerada, com emprego excessivo de gíria e palavrões. 

Como se verá adiante, a linguagem sensacionalista não admite 

distanciamento, nem a proteção da neutralidade. É uma linguagem que 
obriga o leitor a se envolver emocionalmente com o texto, uma 

linguagem editorial ―clichê (ANGRIMANI, 1995, p. 16). 

 

É importante deixar claro que a prática é comum, mas nem por isso correta e legal. 

O jornalismo teórico se baseia na imparcialidade e distanciamento das notícias que devem 

ser apenas transmitidas ao público sem interferência do emissor. O jornalismo deve 

transmitir a realidade tal e qual se apresenta, deixando de lado suas emoções e as opiniões 

do jornalista sobre os fatos.  
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2 A EXPOSIÇÃO DE FATOS ATRAVÉS DE IMAGENS NOS JORNAIS 

IMPRESSOS 

 

 

2.1 A imagem 

 

 

 Para trabalhar esse tema é necessário conhecer mais a fundo o que é a imagem e 

todos os significados que ela pode apresentar, além dos efeitos que pode causar a quem a 

ver.  

 Um bom caso de estudo sobre imagens é o realizado por Michael Foucault no livro 

“Isso não é um cachimbo”. O autor se baseia na obra do artista belga René Magritte, que 

entre os anos de 1928 e 1929, produziu uma série de obras de arte que causaram polêmica 

na época por conta da suposta falta de lógica. Magritte desenhou em uma de suas obras um 

cachimbo e abaixo dela estava escrito: “Isso não é um cachimbo”, causando estranheza e 

confusão em quem observava a obra, já que claramente o desenho tratava-se de um simples 

cachimbo. 

 Contemplando a obra de Magritte, Foucault busca desenvolver uma reflexão sobre 

as artes plásticas, e busca traçar um paralelo entre texto e imagem, entre signo e 

significante. O autor observa que: 

 

Ora, comparado à tradicional função da legenda, o texto de Magritte é 

duplamente paradoxal. Empreende nomear o que, evidentemente, não tem 

necessidade de sê-lo (a forma é por demais conhecida; a palavra, por 
demais familiar). E eis que, no momento em que deveria dar o nome, o 

faz negando que seja ele (FOUCAULT, 2008, p. 25 e 26). 

 

 A imagem pode ser classificada de diversas maneiras e pode significar ou 

representar situações variadas do mundo, seja como meio de ilustração para uma história 

ou apenas uma figura significativa para uma informação visual, ela pode assumir a função 

de agente comunicador e passar conhecimento através de suas linhas e formas  e através 

dos mais variados gêneros que ela assume, tais como o documentário, bem representado 

pela imagem paisagem e retrato. Sobre isso Aumont afirma que:  
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A imagem traz informações (visuais) sobre o mundo, que pode assim ser 
conhecido, inclusive em alguns de seus aspectos não-visuais. A natureza 

dessa informação varia (uma mapa rodoviário, um cartão postal ilustrado, 

uma carta de baralho, um cartão de banco são imagens cujo valor 

informativo não é o mesmo), mas essa função geral de conhecimento foi 
também muito cedo atribuídas às imagens. (...) Essa função foi 

consideravelmente desenvolvida e ampliada desde o início da era 

moderna, com o aparecimento de gêneros “documentários” como a 
paisagem e o retrato. (AUMONT, 2009, p. 80). 

 

 Para Foucault a obra de Magritte expressa certa multiplicidade de significados, 

principalmente por se tratar de uma imagem aparentemente simples, com traços e linhas 

facilmente reconhecíveis, mas acompanhada de uma transcrição que a nega como sendo o 

que o leitor identifica nela. 

 Nesse contexto pode-se dizer que a imagem está envolvida em um caligrama cuja 

principal função é unir texto e imagem, de forma a fazer com que o observador consiga 

identificar na imagem aquilo que o texto tenta expressar. Sobre caligrama Foucault 

explica: 

 

Em sua tradição milenar, o caligrama tem um tríplice papel: compensar o 

alfabeto; repetir sem o recurso da retórica; prender as coisas na armadilha 

de uma dupla grafia. Ele aproxima, primeiramente, do modo mais 
próximo um do outro o texto e a figura compõem com linhas que 

delimitam a forma do objeto juntamente com aquelas que dispõem a 

sucessão das letras; aloja os enunciados no espaço da figura, e faz dizer 

ao texto aquilo que o desenho representa (FOUCAULT, 2008, p. 22). 
 

 

 O que o autor tenta explicar através da obra é que, embora seja facilmente 

identificado ao nosso olhar o cachimbo que existe na imagem, deve-se entender que não se 

trata do objeto em si, mas apenas a representação dele e de como o vemos. O cachimbo 

não está ali deveras, o que se apresenta na imagem nada mais é que a figura da ideia do que 

seja um cachimbo.  

 Quando passamos a enxergar dessa maneira, fica mais fácil compreender o que 

Magritte quis dizer com a frase “Isso não é um cachimbo”, não tendo o artista a intenção 

apenas de contradizer imagem e texto, mas de explicar a verdadeira realidade que existe no 

quadro. Sobre isso Foucault afirma: 

 

A partir daí pode-se compreender a última versão que Magritte deu de 
Isto não é um cachimbo. Colocando o desenho do cachimbo e o 
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enunciado que lhe serve de legenda sobre a superfície bem claramente 
delimitada de um quadro (na medida em que se trata de uma pintura, as 

letras são apenas a imagem das letras; na medida em que se trata de um 

quadro-negro, a figura é apenas a continuação didática de um discurso), 

colocando esse quadro sobre um triedro de madeira espessa e sólida, 
Magritte faz tudo o que é preciso para reconstituir (seja pela perenidade 

de uma obra de arte, seja pela verdade de uma lição de coisas) o lugar-

comum à imagem e à linguagem. (FOUCAULT, 2008, p. 34) 

 

 A partir dessa afirmação podemos identificar  outra função da imagem, a de 

representatividade, de usar a imagem como símbolo, seja religioso, cultural ou de qualquer 

outro tipo, mas que sirva para representar objetos que não estão propriamente na realidade 

objetiva. Segundo Aumont “os símbolos não são apenas religiosos, e a função simbólica 

das imagens sobreviveu muito a laicização das sociedades ocidentais, quando mais não 

seja para veicular os novos valores (...)”. (AUMONT, 2009, p. 80) 

 Outra função absorvida é a de objeto de atração visual para o seu observador, 

assumindo a posição de agradar o olhar de quem a contempla, trazendo sensações de 

agrado e satisfação ao expectador. Nesse caso, ela, basicamente, mistura-se com a ideia de 

objeto artístico, confundindo-se com a sua real intenção de apenas exibir-se esteticamente 

com a noção de arte. Para Aumont:  

 

A imagem é destinada a agradar seu espectador, a oferecer-lhe sensações 

(aisthésis) específicas. Esse desígnio é sem dúvida também antigo, 

embora seja quase impossível pronunciar-se sobre o que pode ter sido o 
sentimento estético em épocas muito distantes da nossa (eram os bisões 

de Lascaux considerados bonitos? Ou tinham somente valor mágico?). 

Seja como for, essa função da imagem é hoje indissociável, ou quase, da 
noção de arte, a ponto de se confundirem as duas, e a ponto de uma 

imagem que visa obter um efeitos estético poder se fazer passar por 

imagem artística (...) (AUMONT, 2009, p. 80 e 81). 

 

 Portanto a imagem não serve apenas para identificar objetos através do 

subjetivismo, ela pode assumir diversas funções no mundo, agradar o olhar de quem a 

observa, proporcionar satisfação estético visual ou simplesmente servir de mera ilustração 

da realidade tal e qual se apresenta. 

 

 

2.2 O processo de escolha da imagem 
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 Após uma análise sobre o que é imagem, passaremos a discutir os processos que 

levam à escolha de algumas delas para abordar um assunto específico. Jacques Aumont 

busca definir a ela e aos processos criativos que levam a mente humana a analisar os fatos 

através das imagens. 

 Para Aumont (2009) o processo de escolha de uma imagens envolve diversas 

situações. Precisa-se descobrir, primeiramente, para que servem as imagens e por que as 

pessoas precisam olhá-las. Seja como complemento de ilustração de alguma coisa ou seja 

ela mesma a única versão para uma história, o fato é que as imagens têm, na maioria das 

vezes, um papel fundamental. “A produção de imagens jamais é gratuita, e, desde sempre, 

as imagens foram fabricadas para determinados usos individuais ou coletivos” (AUMONT, 

2009). 

 Para o autor, as imagens muitas vezes, por si só, contam a história, sem precisar de 

legenda ou qualquer outro texto para defini-la. Seu processo de escolha parte do 

pressuposto de que esta ou aquela chamará a atenção do leitor, que, muitas vezes, na 

correria do seu dia cheio de obrigações, acaba não tendo tempo nem ao menos de ler a 

manchete, sendo assim, é de fundamental importância a imagem que a representa. 

 Justifica-se que uma boa imagem vende mais jornais, por isso os editores buscam 

cada vez mais maneiras de conseguir as melhores cenas, ângulo, enquadramentos e 

luminosidade nas imagens que chegam às suas mãos. É daí que surge um ponto relevante: 

a modificação digital das fotografias. Na era da comunicação digital, essa prática tornou-se 

mais fácil e comum, levando muitos a realizar vários ajustes e até mudanças significativas. 

Sobre isso Souza (1998) afirma que: 

 

A revolução digital possibilitou e facilitou o trabalho, mas trouxe uma 
série de questões deontológicas que envolve o tratamento e a 

manipulação fotográfica. Além disso, essas possibilidades de se e alterar 

a realidade já registrada põe em xeque credibilidade da fotografia e a sua 
capacidade de referenciar a realidade, evidenciando, igualmente, que as 

novas tecnologias vão provavelmente destruir de uma vez por todas a 

crença de que uma imagem fotográfica é um reflexo natural da realidade. 
As "culpas" recaem sobre a fotografia digital. (SOUZA, 1998, pag. 212). 

 

 É necessário te consciência de que a imagem, no geral, é apenas um reflexo do 

mundo que está a frente da lente. Ela não pode, ou, não representa a realidade tal e qual se 



25 

 

apresenta, bem como, através da manipulação digital, mostrar uma realidade totalmente 

diferenciada. 

 Cabe ao editor a decisão de escolher determinadas imagens com base no que ele 

deseja obter por parte dos seus leitores. Algumas vezes uma simples imagem pode chamar 

mais atenção do que um belo texto, trabalho e bem escrito, mas que, por falta de tempo, 

como já explicado, não desperta o desejo de leitura no receptor, coisa que uma imagem 

pode fazer com apenas um passar de olhar. “A imagem representativa, portanto costuma 

ser uma imagem narrativa, mesmo que o acontecimento contado seja de pouca amplitude” 

(AUMONT, 2009). 

 Hoje é possível afirmar que a fotografia jornalística faz parte do cotidiano do leitor, 

é através dela que busca entender o que está escrito no texto e decidir se há ou não 

interesse em lê-lo.  

 Uma imagem pode facilmente definir os limites entre o que será lido ou não. Se a 

fotografia despertar a curiosidade do leitor, há consideravelmente mais chances de se obter 

um resultado positivo daquilo que é interesse do meio.  

 Com o passar do tempo foi-se valorizando cada dia mais o uso de imagens, dando a 

ela o seu devido valor como agente jornalística de papel fundamental para a sobrevivência 

do impresso (mais especificamente). É possível observar essa afirmação na fala de Sousa 

(2004), ao afirmar que:  

 

[...] a fotografia jornalística ganhou força, ultrapassando o caráter 
meramente ilustrativo e decorativo a que era votada. O fotojornalismo de 

autor tornou-se referência obrigatória. Pela primeira vez, privilegiou-se a 

imagem em detrimento do texto, que surgia como um complemento, por 
vezes reduzido a pequenas legendas (SOUSA, 2004, p.20). 

 

 Contudo, aqui mesmo no Brasil ela viveu seu período de dificuldade, passando pela 

não aceitação até sua total afirmação como notícias. Com o passar do tempo a fotografia 

ganhou seu espaço e importância como informação, se tornando parte fundamental na 

impressa escrita, revolucionando a imprensa e tornando os meios impressos mais atrativos. 

 

 

2.3 Os Gatekeepers 

 

 



26 

 

 Primeiramente é preciso conhecer de onde surgiu a expressão para só então aborda-

la. O termo foi inicialmente empregado pelo psicólogo social Kurt Lewin, em um artigo 

sobre decisões domésticas com relação à compra de alimentos para casa.  

 O feito de Kurt Lewin foi basicamente um estudo de caso realizado com base na 

observação da rotina de Mr. Gates, um jornalista de 25 anos de atividade, que trabalhava 

na cidade Midwest. Gates tinha a função de selecionar a grande quantidade de notícias que 

chegavam ao jornal todos os dias e decidir quais delas deveriam ser publicadas. Wolf 

(1999) confirma essa versão quando diz:  

 

O conceito de gatekeeper (seleccionador) foi elaborado por Kurt Lewin, 
num estudo de 1947 sobre as dinâmicas que agem no interior dos grupos 

sociais, em especial no que se refere aos problemas ligados à modificação 

dos hábitos alimentares. Identificando os «canais» por onde flui a 

sequência de comportamentos relativos a um determinado tema, Lewin 
nota que existem neles zonas que podem funcionar como «cancela», 

como «porteiro» (WOLF, 1999, p. 180). 

 

Segundo Traquina (2006), mais tarde, no ano de 1993, David Manning White utilizou o 

termo Gatekeeper, também, para denominar os jornalista e algumas de suas funções no 

dever de filtrar e escolher o que é notícias. O estudo de David foi o precursor para diversos 

outros estudos sobre o tema, assim como afirma o autor:  

 

Na literatura acadêmica sobre o jornalismo, a primeira teoria que surgiu 

foi a teoria do gatekeeper avançado nos anos 1950 por David Manning 

White. White foi o primeiro a aplicar o conceito ao jornalismo, 
originando assim uma das tradições mais persistentes e prolíferas na 

pesquisa sobre as notícias (TRAQUINA, 2006, p.149). 

 

 Em síntese David via os jornalistas como um portal de informações que surgiam a 

partir de suas produções textuais e emissões. São os editores dos jornais os responsáveis 

por realizarem essa filtragem de informações. A palavra Gate significa portão, daí eles 

terem ficado conhecidos como Gatekeepers ou guardas do portão, por onde as informações 

são barradas ou seguem seu caminho ininterrupto para veiculação até o leitor. São eles que 

tomam as decisões do que deve, ou não, atrair a atenção do leitor e, com isso, garantir um 

bom número de adesão ao veículo. 

 A pergunta que cabe aqui é: Mas será que tudo parte da escolha do editor? Esse 

ponto deve ser analisado com mais cautela, buscando entender melhor o processo de 

escolha de informações para atração do público. Segundo Marcondes Filho “escândalos, 
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sexo e sangue compõem o conteúdo dessa imprensa (... ) como as mercadorias em geral, 

interessa ao jornalista de um veiculo sensacionalista o lado aparente, externo, atraente do 

fato. Sua essência, seu sentido, sua motivação ou sua história estão fora de qualquer 

cogitação” (MARCONDES FILHO, 1989). 

 A partir daí outra teoria da comunicação pode entrar em cena para livrar um pouco 

o Gatekeeper da sua total influência sobre as notícias. A Teoria do Espelho, que via a 

notícia como sendo apenas o próprio reflexo dos acontecimentos reais, surgiu com base 

nos estudo de White e isentava, em parte, o Gatekeeper das pressões editoriais que o 

faziam escolher uma notícia à outra. Jorge Pedro Sousa (2002) afirma que:  

 

Desde que White (1951) lançou os estudos com base na útil metáfora do 

gatekeeping (seleção de informação em “portões” controlados por 

“porteiros”, havendo informação que passa e outra que fica retida) que se 
estuda o papel do jornalista, enquanto pessoa individual, na conformação 

da notícia. De fato, no seu estudo pioneiro, o autor concluía que a seleção 

das notícias era um processo altamente subjetivo, fortemente influenciado 
pelas experiências, valores e expectativas do gatekeeper mais do que por 

constrangimentos organizacionais. Ao chegar a essa conclusão deu um 

forte impulso à superação científica das “teorias do espelho”, que viam a 
notícia como um espelho dos acontecimentos (SOUSA, 2002, p.39-40). 

 

 É necessário ressaltar que existem uma linha tênue entre o que realmente é 

noticiável e o interesse por trás dos jornais. O Gatekeeper precisa andar cuidadosamente 

por essa linha, pois ele tem a escolha de sucumbir às pressões coorporativas ou levar em 

conta os seus preceitos éticos, sua formação jornalística e sua objetividade, buscando o não 

envolvimento com a notícia que, teoricamente, deve ser isenta de qualquer tipo de 

subjetividade por parte do seu emissor. 

 Porém a prática jornalística geralmente está ligada a grupos organizacionais que os 

pressionam a realizar suas escolhas conforme a política editorial do grupo a que está 

vinculada. “(...)no caso dos emissores, trata-se de grupos com níveis organizativos formais, 

hierárquicos, e uma coesão fortemente condicionada por valores profissionais partilhados e 

por eficazes sistemas de sanções e de recompensas” (WOLF, 2001, p.134). 

 O que move o gatekeeper nas suas escolhas está diretamente ligado à variedade de 

informações, fontes e novos enquadramentos dados as matéria. Por meio desse detalhes ele 

visa observar o que desperta o interesse do público, conforme data do acontecimento, 

proximidade do leitor e usa suas habilidades jornalísticas para decidir se um tema é 

interessante, ou não, para ser publicado. 
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 Para Barros Filho (1995) cabe ao gatekeeper visualizar e diferenciar o supérfluo do 

realmente importante, dando destaque ao que merece e ignorando o que não atrairia a 

atenção do leitor. Sobre isso ele fala que: 

 

[...] atribuindo distintas relevâncias em variáveis como a extensão (de 

tempo e espaço), a importância (tamanho da manchete localização no 

jornal, frequência de aparição, posição no conjunto das notícias) e o grau 
de conflito (a maneira como se apresenta o material jornalístico) [...]. 

Algumas notícias são tratadas detalhadamente, outras merecem uma 

supérflua atenção e outras são ignoradas... (DE GEORGE, Apud 
BARROS FILHO, 1995, p.185). 

 

 É de fundamental importância, porém, lembrar que o receptor também atua na 

filtragem dessas informações. É ele que seleciona e decide o que vai lhe servir de notícia, o 

que lhe desperta interesse. Este está sempre em movimento e buscando algo novo e que lhe 

prenda e chame sua atenção. 

 

Os indivíduos, vistos como receptores de informação, não operam como 

seres meramente passivos, mas, de maneira muito próxima ao agenda-

setting, elegem, recusam ou aceitam as mensagens e, ao adotar essa 
função seletiva e atuar como veículos do diálogo, continuam esse mesmo 

processo reconstrutor do meio social (BARROS FILHO, 1995, p.116).  

 

Como exemplificado por Barros (1995), é de fundamental importância, portanto, 

que o gatekeeper atue em conformidade com o mundo que o cerca, sendo o agente que vai 

as ruas e conhece seu receptor frente a frente. Sabe quais são os seus interesses e consegue 

identificar o que lhe desperta a vontade de mergulhar nas notícias. Atuando assim é 

possível filtrar exatamente o que realmente é necessário ao seu público.   
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3.3 ANÁLISE DE DISCURSO SOBRE O USO DE IMAGENS CHOCANTES NA 

CAPA DO JORNAL GAZETA DO OESTE 

 

 

3.1 Sobre a Análise de Discurso (AD) 

 

 

Para este projeto escolhemos utilizar o método de Análise de Discurso (AD), 

através do qual procuramos identificar o discurso contido por traz de uso da fotografia e 

contida na capa escolhida como objeto e nas suas manchete e legenda.   

A AD surge nos primórdios dos anos 60, na escola Francesa. O método surgiu 

como uma teoria de leitura, rompendo com as antigas tradições já fixadas pela análise de 

conteúdo, por exemplo. A AD é herdeira da linguística, que consiste na análise da 

composição, condições de produção e estrutura dos discursos, e a partir disto a 

compreensão sobre as construções ideológicas presentes nele.  

Ela busca realizar um estudo mais detalhado sobre os vários conceitos linguísticos 

que podem estar contidos em um determinado discurso visual ou escrito. É de extrema 

importância para este estudo analisar o sujeito emissor da informação, o contexto histórico 

no qual ele está inserido, sua realidade e condições para a produção da linguagem. Busca-

se estabelecer uma ligação entre o discurso e seu sujeito produtor, analisando-se assim as 

relações estabelecidas com o campo discursivo e a sua exterioridade.  

Para Eni Orlandi (2001), estudiosa e uma das pioneiras desses estudos no Brasil, o 

sujeito não produz o seu discurso livremente. O discurso é produzido a partir das condições 

sociais, em uma rede de relações nas quais coexistem formas de vivência. Assim, o 

discurso é produzido com base em experiências vividas e no contexto histórico em que ele 

está inserido. Sobre isso, Orlandi (2001, p. 09) dá a sua interpretação com relação a AD:  

  

Problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o leitor a se 

colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes 

manifestações da linguagem. Perceber que não podemos não estar 

sujeitos à linguagem, a seus equívocos, sua opacidade. Saber que não há 
neutralidade nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano dos 

signos. A entrada no simbólico é irremediável e permanente: estamos 

comprometidos com os sentidos e o político. Não temos como não 
interpretar. Isso, que é a contribuição da AD, nos coloca em estado de 
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reflexão e, sem cairmos na ilusão de sermos conscientes de tudo, permite-
nos, ao menos sermos capazes de uma relação menos ingênua com a 

linguagem (ORLANDI, 2001, p. 09). 

 

Ao assistir alguma informação pela televisão, ler um jornal, ouvir um programa 

radiofônico, seja sobre política, educação, lazer, entretenimento ou qualquer outro assunto, 

o receptor consegue captar e absorver o que lhe é apresentado e realizar uma releitura, com 

base em seus próprios conceitos, do que ele recebeu. Ele geralmente é afetado pela 

informação e pelos vários sentidos que ela carrega, sejam sociais, políticos, históricos e 

psicológicos intrínsecos a essas formas de comunicação.  

Ao falar, escrever ou mesmo fotografar, o sujeito está aberto a formar e reformular 

sua identidade, constituindo-se num processo contínuo de reconstrução de sua capacidade 

cognitiva, em uma relação constante entre a formação da identidade e a linguagem. 

Outro expoente de renome nos estudos da AD no Brasil é  Maria do Rosário 

Valencise Gregolin. A estudiosa afirma que não existe um sujeito discursivo livre, ele 

produz seu falar através de ideologias pré-estabelecidas. Sobre isso ela diz:  

 

O sujeito não é considerado como um ser individual, que produz 

discursos com liberdade: ele tem a ilusão de ser o dono de seu discurso, 
mas é apenas um efeito do ajustamento ideológico. O discurso é 

construído sobre um inserido, um pré-construído (um já-lá), que remete 

ao que todos sabem, aos conteúdos já colocados para o sujeito universal, 

aos conteúdos estabelecidos para a memória discursiva. (GREGOLIN, 
2003, p.27) 

 

 Em entrevista para o Globo Universidade, em 2012, Orlandi ouviu 

questionamentos sobre os seus estudos em AD. Um deles foi sobre como a historicidade 

influencia o discurso. Sobre isto ela comenta que: 

 

Enquanto seres humanos somos seres históricos, simbólicos e sociais. Ao 

considerar o sujeito, o sentido, comecei a me interessar, criticamente, 

pelo processo dessa identidade, assim como pelo modo como os sentidos 
eram constituídos. E, naquele momento de minhas reflexões, me dediquei 

a pensar o discurso sobre o brasileiro e do brasileiro sobre si mesmo. Para 

isto tinha de mostrar que a gente precisa atravessar a interpretação para 
chegar à compreensão do discurso. Na interpretação, somos pegos pelas 

evidências já construídas, ao sabor das quais nos relacionamos com nossa 

realidade, imaginária. Com a compreensão, não ficamos nos produtos, 

mas conhecemos os processos de produção, a historicidade em sua 
materialidade contraditória, concreta, que atingimos analisando a 

materialidade discursiva. (ORLANDI, 2012.). 
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Os estudos em AD referem-se a formações específicas. Tratam de reflexões sobre 

condições de produção de determinados discursos, e quais as implicações que a partir deles 

são decorrentes, de forma explicita ou implícita.  Os discursos são produzidos de acordo 

com cada época, trazendo consigo referências quanto a realidade histórica, política e 

social. 

 

 

3.1.1 O Jornal Gazeta do Oeste 

 

 

O Jornal Gazeta do Oeste surgiu em setembro de 1977, quando sua primeira edição 

saiu às ruas de Mossoró. O jornal foi idealizado por Canindé Queiroz, um home visionário 

e que sempre “esteve à frente de seu tempo” (OLIVEIRA, 2007).  

O local onde hoje está localizado, anteriormente tratava-se de uma gráfica, também 

de propriedade dos fundadores do Gazeta, Maria Emília Lopes Pereira e Canindé Queiroz. 

A ideia inicial era montar uma empresa de assessoria às prefeituras, surgindo a Assessoria 

Técnica, Planejamento e Gráfica Ltda. (ASTECAM).  

 A empresa prestava serviços de elaboração de projetos e pesquisas para as 

prefeituras da região. Ao entrevistar Maria Emília sobre a então assessoria, Oliveira (2007) 

destaca que:  

 

(...) podemos observar a veia política de Canindé Queiroz, dando essa 
assistência e se aproximando das outras prefeituras da região. Fizemos 

vários projetos para serem apresentados aos ministérios. Alguns deles 

conseguiram com que as prefeituras obtivessem verbas para desencadear 

projetos dentro das cidades do Oeste (OLIVEIRA, 2007). 

 

Enquanto trabalhavam prestando serviços de assessoria e gráfica às prefeituras, o 

jornal começava a ser idealizado na cabeça de Canindé Queiroz, já que a cidade 

necessitava de um novo jornal, pois só havia até o momento o jornal O Mossoroense.  

Devido à crise que o único jornal da cidade estava enfrentando, Canindé viu o 

momento certo para lançar a Gazeta do Oeste. O jornal se iniciou como um semanário, 

tendo circulação apenas aos sábados, com uma tiragem de cerca de 500 jornais.  
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 Numa segunda etapa o jornalista Rogério Cadengue, já falecido, deu apoio em toda 

a parte editorial do jornal. Quem também teve papel fundamental nessa fundação, foi o 

jornalista Ricardo Rosado, da Faz Propaganda de Natal, que deu a “cara” do jornal, sua 

diagramação. O Gazeta do Oeste foi o primeiro jornal tabloide do RN.  

Canindé sempre pensou o jornal como veículo de comunicação que divulgasse as 

notícias da cidade e devido ao fato de Mossoró possuir uma grande influência sobre o 

Oeste potiguar, começou-se a difundir a ideia de que seria interessante aprimorar o jornal e 

torna-lo um veículo de comunicação que abrangesse toda a região. Então, optaram pela 

divulgação de notícias locais. 

 

  

3.2 O discurso por trás do uso de imagens chocantes na capa do Jornal Gazeta do 

Oeste  

 

 

Foram escolhidas como objeto de análise desse projeto, as capas do Jornal Gazeta 

do Oeste, no período que compreendeu os dias 01 à 20 de agosto de 2013. A delimitação 

cronológica de circulação do jornal foi feita durante os vinte primeiros dias do mês, visto o 

aumento do número de crimes registrados pelo Instituto Técnico-Científico de Polícias do 

Rio Grande do Norte (ITEP-RN), nos meses que antecederam o período de análise.  

Sobre as capas dos impressos, Paul Carter (2000), faz uma análise semiótica delas 

em seu trabalho “Uma análise semiótica de primeiras capas de jornais”, e faz uma firmação 

ao dizer que: 

 

O tamanho da fotografia e posição que tem na primeira página é um 
código importante para o leitor, pois afeta a atenção para o papel. A 

primeira página é frequentemente vista como o principal ponto de venda 

do jornal, é o que atrai o leitor em potencial para compra-lo e lê-lo. O 
tamanho e a posição da imagem é também um importante significante 

para a importância da história e da própria imagem. (CARTER, 2000) 

 

 No total, foram separadas dezessete capas do jornal analisado (não totalizando vinte 

capas, devido ao fato de o jornal só circular de terça a domingo, não havendo edição nas 

segundas-feiras). Com o início da observação escolhemos apenas três do total das 

dezessete capas separadas como objeto deste estudo para serem analisadas, embora dentro 
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do período escolhido tenha havido a ocorrência de um número maior de capas contendo 

essa imagens, totalizando sete, mas as que tinham cenas mais morbidez contidas na 

fotografias que nelas estavam estampadas foram as que resolvemos estudar.  

As capas escolhidas do Jornal Gazeta do Oeste foram as dos dias 13, 14 e 16 de 

agosto de 2013. As capas traziam em seu conteúdo cinco fotografias de pessoas mortas, 

sendo três vítimas de assassinato e uma de afogamento.  

Essas cenas são comuns de serem encontradas no interior do impresso, mas 

precisamente na sessão do jornal que trabalha esse tipo de situação, ou seja, no Caderno 

Policial. Porém, tem se tornado cada vez mais comum a chamada da notícia já vir 

acompanhada da fotografia chocante na capa, chamando a atenção do leito para o fato. 

A primeira capa a ser analisada é a do dia 13 de agosto. Nela estão estampadas duas 

fotografias de vítimas de assassinatos na cidade de Mossoró. Os crimes o correram no 

domingo anterior à circulação da notícia, mais precisamente no dia 11 de agosto. A notícia 

ganhou destaque no jornal, com manchete principal e duas fotografias das vítimas, por se 

tratar de um duplo homicídio, fato que tende a chamar a atenção do leitor, devido à 

violência que se mostra crescente na cidade. 

O título da postagem “Dois homicídios marcam o domingo em Mossoró”, é o maior 

destaque da página no dia 13. Ele, de imediato, já faz o leitor se sentir atraído por aquela 

notícia. O índice de criminalidade crescente na cidade assusta aos moradores, sendo assim, 

uma notícia como esta faz com que o receptor se interesse em saber o local e de que forma 

aconteceu o fato, devido ao critério de proximidade, pois o leitor vai querer saber, por 

exemplo, se foi próximo à sua residência, local de trabalho ou se teve qualquer outro tipo 

de proximidade com a sua própria vida.  
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Figura 1 - Capa do Jornal Gazeta do Oeste do dia 13 de agosto de 2013, terça-feira. 
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Nesse caso, ao acrescentar as duas fotografias o gatekeeper conseguiu atrair ainda 

mais a atenção do leitor, já que elas, ao mesmo tempo em que causam uma sensação de 

repúdio, abominação, por serem duas cenas tão explícitas, também atraem a curiosidade de 

quem observa para verificar, por exemplo, se conhecia alguma das vítimas.  

O texto logo abaixo da manchete traz um resumo do que aconteceu no domingo e 

ainda ressalta o fato de os dois crimes terem acontecido com poucas horas de diferença de 

um para o outro. O texto diz: “Os dois assassinatos ocorreram em menos de duas horas no 

domingo, 11. O primeiro crime foi registrado no Abolição IV. Por volta das 9h, Fabrício 

Domingos da Costa, 31, ASG, foi morto a tiros. O segundo homicídio ocorreu no Centro, 

às 10h, O flanelinha Marcelo Dias do Nascimento, 34, foi assassinado a pauladas. 

Mossoró, 7”. 

A primeira fotografia contida na capa do dia 13 trás a imagem de um rapaz deitado 

com o corpo virado para cima. Seu rosto está ensanguentado e seus pés descalços. Trata-se 

do Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), Fabrício Domingos da Costa, morto a tiros no 

bairro Abolição IV. Ao redor do corpo da vítima encontram-se algumas pessoas que o 

observam. 

 

Figura 2 – Fotografia do corpo do ASG, Fabrício Domingos da Costa 
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É possível perceber que não houve nenhum tipo de cuidado com a imagem 

publicada. O corpo do rapaz foi fotografado descoberto, em uma imagem que chama a 

atenção pela exposição da cena. 

Observamos que o crédito da fotografia é dado ao “O Câmera”, site especializado 

em notícias policiais, conhecido por expor em seu conteúdo imagem chocantes, já citado 

na introdução desse trabalho. Esse fato vem comprovar a questão de os jornais impressos 

estarem, também, se pautando através dos sites e blogs sensacionalista, famosos por atrair 

a atenção do leitor.  

A segunda imagem estampada no mesmo dia traz a fotografia do flanelinha 

Marcelo Dias do Nascimento, de 34 anos, assassinado a pauladas no centro de Mossoró. A 

imagem choca, principalmente, pela quantidade de sangue que se pode observar no rosto 

da vítima. Além disse, ainda existe na foto a imagem do objeto usado para cometer o 

crime, também ensanguentado. 

 

Figura 3 – Foto do flanelinha Marcelo Dias do Nascimento, morto a pauladas. Ao lado do corpo o 
objeto usado para cometer o crime. 

 

Assim com a primeira fotografia, o crédito desta foto também é do site “O 

Câmera”. A além da imagem grotesca, o acontecido choca o leitor pela brutalidade com 

que o crime foi cometido, proporcionando ao público um sentimento de repúdio pelo ato. 
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A segunda capa a ser analisada é a do dia 14 de agosto de 2013. Embora a primeira 

página do impresso não traga a fotografia de nenhuma pessoa assassinada no dia 

mencionado, existe exposta a fotografia de um cidadão morto, vítima de afogamento em 

um rio próximo à cidade de Mossoró.  

A imagem traz a manchete “Homem morre afogado no rio do Carmo”. A 

fotografia traz a vítima deitada com o corpo voltado para cima, já com aspectos de que 

absorveu muita água, embora o corpo tenha sido encontrado no mesmo dia que aconteceu 

o acidente. 

O texto abaixo da manchete diz: “O funcionário público Marcos César Pereira da 

Silva, 44, morreu na manhã de ontem, 13, nas águas do rio Carmo na BR-110, quando 

pescava com familiares. Mossoró, 7”. 
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Figura 4 - Capa do Jornal Gazeta do Oeste do dia 14 de agosto de 2013 

 



39 

 

Assim como a manchete, o texto descritivo do que aconteceu à vítima passa ao 

leitor a sensação de comoção. A maneira como o editor procurou expor o fato na capa do 

jornal, dá entender que o homem estava em um momento de lazer com a família quando a 

tragédia aconteceu. Nesse caso, buscou-se atrair a atenção do leitor através do sentimento 

de comoção. 

 

Figura 5 – Fotografia do corpo do servidor público Marcos César Pereira da Silva 

 

 A terceira, e última, capa a ser analisado neste trabalho é a do impresso que 

circulou no dia 16 de agosto de 2013. Assim como na primeira página do dia 13, analisada 

no começo deste tópico, o gatekeeper também procurou usar duas imagens chocantes para 

ilustrar os fatos do dia.  

 Embora, diferente da capa do dia 13, as imagens desta não tenham grande destaque 

na publicação, conseguem mostrar duas fotografias ainda mais chocantes, que trazem 

imagem de muito sangue e crimes brutais. Trata-se dos assassinatos de dois jovens, um de 

19 e outro de 20 anos, vítimas de atentados a tiros enquanto trafegavam pelas ruas da 

cidade. 
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Figura 6 - Capa do Jornal Gazeta do Oeste do dia 16 de agosto de 2013 

 

 O que se pode observar com clareza nesta capa é o evidente destaque que o 

gatekeeper procura dar à palavra “Violência”. A palavra está escrita em letras vermelhas, 
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provavelmente buscando fazer referência ao sangue derramado, além de estar destacada 

sobre um fundo preto, geralmente utilizado como forma de luto.  

 A manchete da primeira imagem destaca a guerra entre membros de torcidas 

organizadas de times de futebol da cidade, que está cada dia mais crescente e causando 

vítimas cada vez mais jovens. A manchete diz: “Membro de torcida organizada é morto a 

tiros”. A explicação proposital do fato de o jovem ser membro de torcida organizada faz o 

leitor perceber que os grupos estão ficando mais violentos e traz a sensação de medo e 

insegurança de participar de jogos no estádio local, por exemplo. 

 Abaixo da manchete vem um texto explicando os detalhes da morte “Diego 

Martins da Rocha Bezerra, 20, foi executado ontem com tiros de pistola, no bairro Santo 

Antônio. Mossoró, 7”. Observa-se que o rapaz estava pilotando uma moto no momento em 

que foi alvejado pelos tiros. Na imagem o corpo do jovem permanece na posição em que 

caiu ao ser baleado. 

 

Figura 7 – Imagem do corpo de Diego Martins da Rocha Bezerra, executado a tiros enquanto 

pilotava 

 

 A fotografia é extremamente chocante, há muito sangue na região da cabeça da 

vítima e o corpo está totalmente retorcido, mas a imagem atrai a atenção do leitor para o 

fato, tanto pela posição em que se encontra o corpo do rapaz, quanto pelo fato de o texto 
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que acompanha a foto trazer poucas informações e despertar a curiosidade sobre o que de 

fato aconteceu.  

 A segunda imagem destaca um rapaz jogado em uma calçada com, com muito 

sangue na região da cabeça, local atingido pelos tiros. Na manchete da foto consta o 

seguinte texto: “Jovem é perseguido e assassinado no bairro Bom Jardim”. O texto em si 

já chama a atenção do leitor, despertando a curiosidade de entender a motivação do crime e 

o modo como o rapaz foi perseguido. 

 Outro ponto que ajuda a compor a cena é o texto que acompanha a manchete, no 

qual está escrito: “Romário Rodolfo Felipe da Silva, 19, trafegava pela Avenida Alberto 

Maranhã, quando foi morto a tiros. Mossoró, 07”. O texto não esclarece a motivação do 

crime e nenhum detalhe é acrescentado a fotografia, fazendo com que haja a necessidade 

de adquirir o jornal para entender a situação. 

 

Figura 8 – Corpo de Romário Rodolfo Felipe da Silva morto a tiros 

 

 O que se verifica em todas as capas analisadas é que há uma total falta de cuidado 

com o que está exposto. A primeira folha do jornal é justamente a que fica exposta e 

acessível aos olhos de todos que passam em frente a uma banda de jornais, por exemplo. 

Inclusive crianças podem ter acesso à esse tipo de informação agressiva e chocante, que 
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deveria estar disponível apenas nas páginas policiais, nas quais apenas os interessados 

buscariam a informação. 

 

 

3.3 O interesse por trás do uso da imagem na capa do Jornal Gazeta do Oeste e os 

critérios utilizados para a escolha dessas imagens 

 

 

Podemos observar que, embora existam muitas técnicas de neutralidade no meio 

jornalístico, isso não garante a total isenção dos valores morais, éticos e culturais que o 

jornalista traz consigo. Toda e qualquer publicação que passe por um deles carrega consigo 

um pouco de cada um, das suas crenças. Sobre isso Rossi (1985) afirma que: 

 

(...) entre o fato e a versão que dele publica qualquer veículo de 

comunicação de massa há a mediação de um jornalista (não raro, de 

vários jornalistas), que carrega consigo toda uma formação cultural, todo 
um background pessoal, eventualmente opiniões muito firmes a respeito 

do próprio fato que está testemunhando, o que o leva a ver o fato de 

maneira distinta de outro companheiro com formação, background e 
opiniões diversas (ROSSI, 1985, p.10). 

 

É interessante trabalhar o uso de imagens e seus critérios de escolha, não só no 

telejornalismo, mas também no jornalismo impresso, pois é através desse estudo que 

poderemos saber até onde vão os interesses que norteiam as escolhas das notícias e, no 

caso deste estudo, das imagens que ilustram cada uma delas.  

 É necessário discorrer sobre a necessidade, ou não, de expor imagens que possam 

chocar o leitor, visto que ele, muitas vezes, não espera encontrar cenas mórbidas utilizadas 

de forma explícita em seu jornal diário. Contudo, ainda que não haja a necessidade de 

tamanha exposição, é comum vermos, principalmente nas páginas policiais, esse tipo 

fotografias. 

 Realizamos uma entrevista com o Chefe de Redação do Jornal Gazeta do Oeste, 

Gilberto de Sousa
4
, responsável pela escolha das imagens que ilustram a capa do jornal 

diariamente. No caso, ele é o nosso gatekeeper, o canal por onde passam as informações, 

são filtradas e escolhidas de acordo com os interesses, do jornal, leitor ou qualquer outro 

                                                             
4 Entrevista concedida à entrevistadora Anna Paula Soares de Brito, no dia 26 de agosto de 2012.  
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que veja a surgir, bem como pudemos verificar através das respostas que nos foram 

passadas. 

Ao ser questionado sobre o que o leva a escolher uma imagem com cena de 

morbidez para ilustrar a capa do jornal, obtivemos a seguinte resposta: 

 

Gilberto de Sousa - “O fato. Um jornal é feito de informações, opinião e imagens. Temos 

certeza que nenhum editor tem o prazer de levar aos seus leitores informações tristes ou 

negativas. No entanto, não se pode fugir dos fatos cotidianos, por mais cruéis que eles 

sejam. Por outro lado, entendemos que devemos priorizar o fato local que se destaquem no 

cenário de uma cidade ou região e que gere interesse. Escolher imagens com cenas 

mórbidas não é uma opção, mas uma necessidade de mostrar exatamente o que está 

acontecendo e que a cidade ou a maioria dos leitores querem saber. O jornal não tem culpa 

da escalada da violência, nem incentiva. Já evitamos, contudo, noticiar em destaque fatos 

relacionados a suicídios, pois temos dados científicos de que a propagação desse tipo de 

informação estimula outras atitudes nesse sentido”. 

Podemos perceber através da resposta de Gilberto que ele procura mostrar que o 

editor se preocupa com o que as imagens tendem a causar no leitor, porém afirma que é 

necessário relatar os fatos conforme eles acontecem, ou seja, podemos entender que o uso 

dessas imagens é necessário para que o público possa entender os fatos. O jornalista ainda 

faz questão de ressaltar o alto índice de criminalidade pelo qual a cidade está passando, 

explicando que esse tipo de notícia e imagens estão sempre presentes não pelo fato de o 

jornal gostar de relatá-los, mas porque a cidade está violenta e este cenário é constante.   

Também o questionamos sobre quais os critérios são utilizados nas escolhas das 

imagens chocantes. Segundo Gilberto, o interesse do jornal é apenas relatar os fatos, 

ilustrando-os através de imagens que se adequem à cena, assim como explicou:  

GS – “Se for observado pelo leitor questionador, no jornal GAZETA DO OESTE não 

ilustramos a capa com fotos chocantes. O nosso critério é mostrar a cena, mas sem muito 

alarde. Quando o repórter-fotográfico não consegue um foco que se alinhe com esse 

critério, preferimos dispensar a imagem”. 

 Porém, como já analisamos neste capítulo, em apenas 20 dias de análises, 

encontramos o uso de cinco imagens com cenas fortes ilustrando a capa do Gazeta do 

Oeste. Destas, quatro apresentavam muito sangue, derrubando a afirmação do gatekeeper 
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ao dizer, “O nosso critério é mostrar a cena, mas sem muito alarde”, pois as imagens 

visivelmente trazer um repúdio. 

 Ainda realizando os questionamentos, procuramos saber quais os interesses que 

estão por trás das escolhas. Através da resposta pudemos concluir que existem, 

principalmente, interesses financeiros por trás de cada informação. O jornal visa atingir 

uma parcela cada vez maior da população, para que o consumo venha aumentar. O alvo 

principal dessa busca são as classes mais baixas, por isso o interesse em mostrar cada 

detalhe dos fatos, já que a população busca informações mais detalhadas. Segundo ele: 

GS - O nosso interesse é de levar a informação e a imagem ao leitor. Como jornal também 

somos empresa e ao longo dos tempos fomos nos edificamos dentro de uma linha que 

pudesse chegar a vários públicos alvo, inclusive o popular. Apenas 17% da população de 

Mossoró ler jornais. E por incrível que pareça, para ampliar essa parcela, precisamos 

chegar com mais afinco na classe popular, o leitor que não se contenta em apenas ver quem 

matou ou quem morreu, mas que ainda quer ver a arma usada no crime (esse trecho é 

apenas ilustrativo), mas não deixa de ser uma grande realidade. Também temos a 

responsabilidade de continuar a ser líder em vendas e em credibilidade, pois geramos 

opções de matérias que venham a contribuir com o desenvolvimento regional, 

contemplamos a classe política sem amarras, e oferecemos destacado suporte às 

instituições. O jornal não é feito apenas de imagens negativas, mas de cultura, sociedade, 

política e lazer. “O cunho social entra no contexto, no momento em que noticiamos a 

realidade e suas mazelas e exigimos soluções no sentido de conter o avanço dessa escalada 

violenta”. 

 Também pudemos perceber que existe um cunho social, porém mais discreto, 

apenas no já antigo hábito jornalístico de cumprir função investigativa e, muitas vezes, até 

policial. Ainda o questionamos para entender se ele, como leitor, tem interesse nesse tipo 

de fotografia. O Chefe de Redação foi preciso e enfático ao responder que não, porém, 

mais uma vez, demonstrou que existe a necessidade de expor a notícia da maneira que vem 

acontecendo, para atração do público consumidor.  

GS – “Lógico que não, mas atrai muitos leitores”. 

 Entendemos, portanto, que embora o jornalista não tenha interesse por imagens 

mórbidas, ele tem a necessidade de publicá-las como forma de atração do leitor, que se 

interessa pela notícia, muitas vezes, mais pela imagem que vem atrelada a ela, que pela 

própria manchete a descreve. 
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 É importante perceber que a busca pelo consumo e liderança, na cidade e região 

pela qual circula o jornal, ainda é muito forte e a utilização de cenas que chamem a atenção 

do público, ainda que seja chocando-o, é tem se tornado um bom artifício para fazê-lo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                     

 Com a realização dessa pesquisa passamos a compreender melhor diversos aspectos 

que envolvem o fazer jornalístico, principalmente no tocante à figura do gatekeeper e sua 

função de receber, analisar e filtrar o que é de interesse do público.  

Pudemos trabalhar mais profundamente, fundamentadas na teoria ligada ao tema, a 

questão do sensacionalismo, seu surgimento e como este passou a fazer parte da 

comunicação e do trabalho do jornalista. O fato como espetáculo, definitivamente, não se 

trata de um assunto atual, afinal, é uma prática antiga e já muito utilizada. Porém foi 

possível trazê-lo para a nossa realidade, já que é comum observamos as cenas cotidianas, 

principalmente as de violência, virarem show nos noticiários.  

No caso dessa investigação, vimos transformadas em atrativo visual na capa do 

impresso Gazeta do Oeste. No referido jornal, percebemos um uso frequente de até mais de 

uma fotografia chocante por capa. Em busca de manter o ritmo de consumo do veículo e 

atrair um número cada vez maior de leitores, vale a utilização das cenas bárbaras como 

moeda de troca com a população, o periódico oferece o corpo das vítimas estendidos em 

um chão e a população agradece adquirindo o jornal para saciar a sua curiosidade. 

Em uma cidade onde a criminalidade é cada dia maior, até entendemos que os 

jornais muitas vezes caiam no fator comum de utilizar as mesmas fotografias, com imagens 

cada vez mais absurdas, ensanguentadas, e mórbidas, mas se faz necessário exigir do 

gatekeeper um mínimo de cuidado em suas escolhas.  

Ao lermos notícias e observamos cenas chocantes nas páginas policiais, 

entendemos que procuramos por aquele tipo de informação, mas quando essa fotografia é 

inserida na capa de um impresso, exposta nas bancas de jornais ou mesmo deixada na porta 

da nossa casa, nos sentimos forçados a receber aquela informação, na maioria das vezes, 

agressiva aos olhos. 

 A fotografia é um importante meio de comunicação. Ela tem o seu poder 

argumentativo e, sozinha, é capaz de atrair a atenção do público. Se bem utilizada, ela 

consegue gerar grandes proporções a fotos inicialmente insignificantes ao olhar o 

leitor/observador.  

 Após as análises das três capas do Jornal Gazeta do Oeste, objeto de estudo deste 

projeto, e a entrevista com Gilberto de Sousa, pudemos entender que a fotografia é, hoje, 
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um grande meio de atração e comercialização do impresso. A notícia por si só, sem uma 

boa ilustração, acaba por perder o seu interesse ou até tende a passar despercebida pelo 

olhar do leitor. 

Existem muitos interesses por trás do uso de imagens nos jornais impressos. 

Imagem vende. O gatekeeper conhece o seu leitor e consegue identificar o que o atrai, o 

que o faz sentir a necessidade de adquirir um jornal. Uma imagem chocante, se utilizada, 

principalmente na capa, chama mais a atenção do leitor do que a simples manchete 

noticiando o fato.  

É preciso esclarecer que a imagem sozinha não é notícia, ela precisa vir 

acompanhada de alguma informação textual, seja ela qual for, mas a fotografia pode, sim, 

sozinha despertar a curiosidade do receptor, fazendo com que ele se sinta seduzido pelo 

assunto e queira saber do que se trata. Então, o conhecimento do gatekeeper sobre os 

interesses do público é a chave para garantir a venda, o lucro e “audiência” do seu veículo.  
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