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Resumo 

 

O presente artigo visa tecer uma discussão inicial sobre a(s) maneiras(s) como os jornais A 

Gazeta e A Tribuna, ambos da capital capixaba, representam a periferia/favela. Como 

proposta de uma pesquisa em andamento, o interesse é o de compreender o lugar de fala do 

jornalismo e dos jornalistas, que, historicamente têm legitimidade para narrar sobre o outro. 

Partindo dos conceitos teóricos do Newsmaking, pretende-se discutir a problemática do 

jornalismo como um modo de produção e, em seguida, contrapor as reflexões teóricas com 

o material que será obtido via pesquisa documental.  

 

Palavras-chaves: Teorias do Jornalismo; Periferia/favela; Imprensa Capixaba.  

 

 

Jornalismo: um modo de compreender o mundo 

Analisar a complexidade do campo jornalístico é tão intrigante quanto refletir sobre a nossa 

própria sociedade. Tanto que torna-se impossível desassociar o jornalismo do corpo social 

ao qual está inserido, pode-se discuti-lo até como um produto. Produto em forma de 

narrativas que falam do mundo e carregam as marcas sociais e históricas de um tempo.  

No esforço de compreender o porquê as notícias são como são, Nelson Traquina (2005, p. 

117) faz a seguinte assertiva: “Os jornalistas professam; professam saber o que é notícia e 

como escrevê-la”. Tal máxima diz respeito ao lugar de fala que o jornalista ocupa na 

sociedade, além do próprio processo histórico de desenvolvimento e entendimento do 

jornalismo como profissão. Algo (re)construído ao longo dos últimos três séculos ao custo 

de muitas crises, na busca de uma identidade cada vez mais complexa diante de uma série 

de mutações no seu modo de produção, mas calcado em uma legitimação que ainda perdura.  
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Para Traquina (2005, p. 20), é possível explicar o jornalismo levantando a questão: “o que é 

que aconteceu/está acontecendo no mundo?”. O ser social tece relações em diferentes escalas 

e, muitas vezes, tem o interesse de se manter informado, além de ter consciência do que 

ocorre ao seu redor. Desse modo, é necessário que, de alguma maneira, alguém (ou algo) 

responda a essas dúvidas. O jornalismo, portanto, atuaria como essa instância, que informa 

sobre os acontecimentos do mundo. Consequentemente, permitiria dialogar com o próximo 

e ter consciência de ocorrências, que, talvez, sem esse mediador jamais teria acesso. 

Ao longo do século XIX, desenvolveu-se o capitalismo, a educação em massa, além do 

processo tecnológico que favoreceu a manifestação de uma mídia de massa. Nesse cenário 

as notícias passaram a ocupar um lugar mais importante na estrutura social. A partir desse 

momento elas tornaram-se tanto serviço quanto gênero. Os jornais passaram a pensar o 

serviço como negócio, e os jornalistas ingressaram em um processo de desenvolver a 

profissionalização, buscando uma maior autonomia (TRAQUINA, 2013, p. 20).  

Entender a complexidade do jornalismo não se restringe a voltar-se apenas para empresas 

e/ou profissionais. À medida que o jornalismo se desenvolve, progridem também mudanças 

do próprio modo de ser jornalista e fazer jornalismo. É possível, então, utilizar o termo 

campo para refletir sobre as regras e características que são inerentes à atividade.  

Como conceito, Pierre Bourdieu (1997, p. 57) caracterizava a estrutura do campo: 

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há 

dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de 

desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que é também um 

campo de lutas para transformar ou conservar esse campo de forças. Cada 

um, no interior desse universo, empenha em sua concorrência com os outros 

a força (relativa) que detém e que define sua posição no campo e, em 

consequência, suas estratégias. 

Bourdieu enfatizava que o mundo do jornalismo seria um microcosmo. Tal composição se 

dá, pois, é uma instância com leis próprias. Além disso, acaba por se definir pelo seu 

posicionamento no mundo global e pelas relações que são instauradas por outros 

microcosmos. “Dizer que ele é autônomo, que tem sua própria lei, significa dizer que o que 

nele se passa não pode ser compreendido de maneira direta a partir de fatores externos”. 

(BOURDIEU, 1997, p. 55) 

Para abordar esse tipo de estruturação social existente, Michael Kunczik (1997) retoma à 

ideia da teoria dos papéis, à qual estuda a socialização do ponto de vista do sistema. Para 
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ele, a socialização facilita a preservação das estruturas sociais e dos valores específicos, 

apesar das flutuações nos membros da organização.  

É possível visualizar nessa configuração que, muito mais do que estar relacionado à figura 

dos jornalistas - aqueles que cumprem a função - esse sistema compreende um conjunto 

normativo de comportamento.  

A teoria dos papéis se refere a um dos fatos mais importantes da vida social: 

o papel é o ponto de intersecção entro o indivíduo e a sociedade. O papel é 

um meio analítico para interpretar os contextos da ação social e para 

representar as estruturas sociais. Por papel queremos dizer as expectativas 

que os outros titulares de posições têm em relação ao titular de uma posição 

(por exemplo, como jornalista). Em outras palavras, estamos tratando da 

regulamentação normativa do comportamento que se relaciona com a 

posição. Os papéis têm um núcleo normativo e dependem do comportamento 

que se espera dos titulares (KUNCZIK, 1997, p. 157). 

É notável, portanto, que, ao se falar sobre jornalismo certas imagens e representações são 

evocadas. A sociedade formula uma imagem de quem ela pensa ser o jornalista, além das 

funções que ele deveria exercer. Assim, como na outra direção, o jornalista formula a 

imagem do público para quem ele acredita estar desempenhando seu trabalho. 

Nessa relação entre jornalismo e sociedade acaba por surgir então um ethos que caracteriza 

a comunidade jornalística. Traquina (2005) remonta que o ethos acaba por definir o papel 

social do jornalista como aquele que deve informar os cidadãos. O autor acrescenta ainda 

uma função de proteção contra eventuais abusos de poder - jornalismo como um “contra-

poder”. 

Esse imaginário social que passa a ser estabelecido e difundido sobre a atividade acaba, às 

vezes, por não deixar transparecer (ou não querer deixar) o jornalismo como um processo de 

escolhas diárias a serem feitas para decidir o que é ou não levado ao público.  

Sobre essa autonomia da profissão, Traquina (2005, p. 25) reforça ainda que “as liberdades 

são reais, mas seria uma visão romântica da profissão imaginar que o jornalismo é a soma 

de todos os jornalistas a agir em plena liberdade”. Para ele, cabe questionar até que ponto 

um jornalista é livre. Ao mesmo tempo que reforça a presença de uma “autonomia relativa” 

na profissão, ele acaba por sintetizar que ela também é altamente condicionada:  

Muitas vezes o trabalho jornalístico realiza-se em situações difíceis, 

marcadas por múltiplas incertezas. O trabalho jornalístico é condicionado 

pela pressão das horas de fechamento, pelas práticas levadas a cabo para 
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responder às exigências da tirania do fator tempo, pelas hierarquias 

superiores da própria empresa, e, às vezes o(s) próprio(s) dono(s), pelos 

imperativos do jornalismo como um negócio, pela brutal competitividade, 

pelas ações de diversos agentes sociais que fazem a “promoção” dos 

acontecimentos para figurar nas primeiras páginas dos jornais ou na notícia 

de abertura dos telejornais a noite. (TRAQUINA, 2005, p. 25) 

 

Walter Lippmann, ao tratar sobre o jornalismo e a opinião pública no início do anos 1920, 

reforçou o caráter de construção que há em um evento até que se torne uma narrativa. 

Segundo ele: “um relato é o produto conjunto do conhecedor e do conhecido, no qual o papel 

do observador é sempre seletivo e usualmente criativo" (LIPPMANN, 2008, p. 84). 

Reforçando ainda que os fatos vistos pelo observador dependem de onde o mesmo está 

posicionado e dos hábitos de seus olhos. 

Nessa perspectiva, para compreender o processo de legitimação do jornalismo para narrar os 

acontecimentos sociais, faz-se necessário olhar também para a figura do próprio jornalista. 

Qual é seu lugar de fala, seus referenciais, seus conhecimentos, enfim, seu ponto de vista 

como sujeito em relação a um determinado objeto?  

Mesmo que o jornalismo como atividade transponha o indivíduo, o processo de conceber o 

que é ou não notícia, falar ou não da periferia/favela (e como falar) encontra-se sobretudo 

no âmbito do observador. Aquele que vai à rua e fica em contato com os acontecimentos, o 

que seleciona e organiza os conteúdos, ou seja, o indivíduo que participa do processo de 

averiguar e deliberar o que é ou não de interesse social.  

 

Jornalistas: uma identidade grupal 

Nelson Traquina (2005) lança mão do termo “modernos contadores de ‘estórias’” para se 

referir aos jornalistas. O autor enfatiza que, obviamente, não é possível sintetizar os 

profissionais apenas como meros narradores, contudo, são eles que historicamente estão 

incumbidos de comunicar sobre o cotidiano.  

Descrever o processo de profissionalização é contar sobre uma realidade ainda recente, e que 

está em permanente continuação e conflito. É certo, porém, que à medida em que se concebe 

historicamente o jornalismo como profissão, formam-se especialistas capacitados a efetuar 

essa função específica. Dessa maneira, à medida em que se profissionaliza, ocorre uma 
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legitimação social, além da eventual criação de certos paradigmas que concebem o 

jornalismo como profissão. Os jornalistas “têm uma vasta cultura rica em valores, símbolos, 

e cultos, que ganharam uma dimensão mitológica dentro e fora da ‘tribo’ e [...] é claramente 

esboçada uma identidade profissional, [...] uma definição da maneira como se deve ser 

(jornalista)/ estar (no jornalismo)”. (TRAQUINA, 2013, p. 33-34) 

De Michael Kunczik (1997, p. 154) é possível complementar a argumentação de Traquina 

com o questionamento sobre a ilusão do jornalismo ser uma profissão livre:  

Como os jornalistas participam continuamente dos últimos acontecimentos, 

tendem a adquirir um senso de superioridade. Seu contato com as pessoas 

importantes intensifica essa tendência. Acredita-se que ele é independente 

em relação aos temas e às opiniões e que suas horas de trabalho não são 

rígidas. Muitos jornalistas distorcem a realidade. Negam-se a aceitar o seu 

trabalho pelo que ele realmente é: um trabalho assalariado. Gostam, ao 

contrário de pensar que são um tipo de intelectual socialmente independente, 

uma espécie de gênio jornalístico livre de preocupações materiais. 

 

Mas há uma certa complexidade do grupo, pois não se trata de uma categoria social 

homogênea. Contudo, é preciso ressaltar que jornalistas têm antecedentes sobretudo na 

classe média. E mesmo que trabalhem em busca de uma certa isenção - e ascensão -, é notório 

que carregam traços sociais específicos, mesmo que se busque métodos para defenderem o 

discurso que trabalham com conteúdos imparciais. No entanto, características de classe 

acabam por aparecer nos conteúdos noticiosos. Seja por visões de mundo, enquadramentos, 

escolhas de fontes, o jornalismo uma atividade subjetiva, que reflete os lugares de fala 

daqueles que o produzem.  

Como indivíduos quem vêm de grupos específicos, o processo de retroalimentação é quase 

que certo. Ao falar sobre a comunicação de massa, Kunczik (1997, p. 191) retoma tal 

característica: 

A retroalimentação durante o processo de produção – por exemplo, na forma 

da discussão do conteúdo – no melhor dos casos vem das esposa, amigos, 

conhecidos e do ambiente profissional. Devido à sua combinação estreita de 

trabalho e descanso e aos seus antecedentes predominantemente de classe 

média, não se poderia aceitar os comunicadores como alguma espécie de 

classe intelectual socialmente desprendida. É muito provável que os 

jornalistas tenham uma imagem do público que corresponde à sua própria 

procedência de classe média. 
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Pertencendo os jornalistas aos mesmos grupos, e sem a oportunidade de dialogar com 

opiniões diferentes, como pode ele falar de uma realidade à qual não pertence, ou que só 

conhece de segunda mão? Esta é uma das questões a serem aprofundadas ao longo deste 

estudo de uma forma mais longitudinal. Como um jornalista irá evidenciar novas dimensões, 

sair do imaginário comum - e estereotipado - de periferia/favela se essa não é a realidade que 

frequenta? Como trazer à tona diferentes narrativas de um mesmo espaço? Será que sua 

formação acadêmica, profissional e/ou de vida lhe preparou para este necessário exercício 

de alteridade? Tem ele competência para trafegar pelas fronteiras de tais territórios 

simbólicos?  

Dialogar sobre o processo de comunicar é também visualizar a necessidade de evocar 

representações. O leitor/espectador/consumidor, enfim, o público entende a mensagem se é 

capaz de identificar as ações e imagens utilizadas pela imprensa. As ocorrências narradas 

precisam ser socialmente compreensíveis. E, muitas vezes, nesse processo de tornar 

compreensível, o jornalismo atua também como aquele que legitima algumas ações e 

recrimina outras. “[...] os jornalistas também interagem silenciosamente com a sociedade, 

por via dos limites com que os valores sociais marcam as fronteiras entre normal e anormal, 

legítimo e ilegítimo, aceitável e desviante” (TRAQUINA, 2005, p. 29).  

Traquina (2013, p. 48) reforça ainda que, o próprio ethos é de suma importância na 

elaboração de mitos. “[...] a cultura jornalística é também uma cultura rica em mitos, 

símbolos e representações sociais que fornecem a esta comunidade interpretativa toda uma 

liturgia de figuras bem claras dos vilões e dos heróis a que membros da tribo prestam 

homenagem ou devotam ódio”.  

Ao longo da análise longitudinal serão mapeados esses tipos de abordagem. Será a 

periferia/favela encontrada apenas nos cadernos de Polícia, marcando-a como um lugar 

violento, ou será possível visualizar novas abordagens? E as fontes utilizadas? Serão apenas 

do governo, oficiais, ou há personagens legítimos como moradores dos locais? Um outro 

questionamento plausível é sobre os enquadramentos: existem diferentes abordagens em 

diferentes editorias ou os jornais evidenciam a periferia/favela sempre da mesma maneira? 

São esses alguns dos questionamentos a serem lançados para compreender parte do processo 

de produção jornalística.  
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Até o momento foi possível evidenciar parte do processo de conceber o jornalismo como 

profissão, além de visualizar características em comum dos próprios jornalistas. Logo, ao se 

formular uma equação hipotética, seriam somados os mitos gerados - com os jornalistas 

vindos de uma mesma posição social - combinados ainda com o processo de 

retroalimentação. O possível resultado seria o que Traquina (2013) sintetiza como 

“pensamento de grupo”. Para o autor isso é o que poderia ser denominado como “jornalismo 

em pacote”. Tal termo designaria os acontecimentos que são observados frequentemente 

pelos jornalistas e acabam por executar sempre o mesmo tipo de cobertura noticiosa. 

Como tais comportamentos são quase que inerentes a quem exerce a atividade de jornalismo, 

a proposta aqui é realizar uma análise dos dois principais jornais do Espírito Santo: A Gazeta 

e A Tribuna. Ambos são os periódicos que estão há mais tempo compondo o cenário 

midiático capixaba, fundados em 1928 e em 1938, respectivamente. Eles podem gerar uma 

amplitude e riqueza na compreensão da problemática proposta. Além da temporalidade, os 

jornais se distinguem por pertencerem a diferentes grupos e se dirigirem a públicos distintos. 

Diante de tais características, pretende-se perceber se existem abordagens diferenciadas na 

forma dos veículos evidenciarem conteúdos sobre a periferia/favela. Ou até mesmo detectar 

se, ainda que concorrentes, acabam por realizar coberturas semelhantes. 

Há outras incertezas que compõe a análise proposta. Já que é possível compreender que, com 

o passar do tempo, mesmo não sendo possível homogeneizar os jornalistas, eles se 

circunscrevem como pertencentes quase que a uma mesma esfera. No entanto - mas isso será 

objeto de outro estudo posterior - mais recentemente, tem sido possível observar 

movimentações que talvez contribuíam para tornar tal característica um pouco mais distinta. 

Uma delas talvez possa ser refletida em um futuro próximo, a partir da entrada no mercado 

de profissionais que tiveram a possibilidade de frequentar uma formação em nível superior 

em Jornalismo devido à política de adoção de cotas para ingresso nas universidades públicas. 

O que já é possível de visualizar atualmente nas salas de aulas, com mais diversidade e 

pontos de vistas antes marginalizados, talvez seja possível de se verificar nas redações em 

breve. 
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Agendamento e interpretações sociais 

Entender a maneira de produzir conteúdo noticioso é assimilar também a existência dos 

agendamentos e dos enquadramentos proporcionados pela imprensa. Maxwell McCombs 

formalizou tal perspectiva no início dos anos 1970, analisando sobre a capacidade da mídia 

de influenciar para além do "como pensar", mas no "sobre o que pensar". O autor elabora a 

relação existente da formação dessas agendas com as opiniões que passam a ser formadas 

na tessitura social.   

Os públicos usam estas saliências da mídia para organizar suas próprias 

agendas e decidirem quais assuntos são os mais importantes. Ao longo do 

tempo, os tópicos enfatizados nas notícias tornam-se assuntos considerados 

os mais importantes pelo público. A agenda da mídia torna-se, em boa 

medida, a agenda do público. Em outras palavras, os veículos jornalísticos 

estabelecem a agenda pública. Estabelecer esta ligação com o público, 

colocando um assunto ou tópico na agenda pública de forma que ele se torna 

o foco da atenção e do pensamento do público – e, possivelmente, ação – é 

o estágio inicial na formação da opinião pública. (MCCOMBS, 2009, p. 18) 

 

Essa proposição de agendar o que as pessoas falam vai ao encontro da manutenção de certas 

visões de mundo. Walter Lippmann reconhecia que, no processo de assimilação, 

primeiramente se definia algo, para somente depois vê-lo. Muitas vezes, ao se deparar com 

os acontecimentos sociais, alguns posicionamento já estão pré-estabelecidos: “Na confusão 

brilhante, ruidosa do mundo exterior, pegamos o que nossa cultura já definiu para nós, e 

tendemos a perceber aquilo que captamos na forma estereotipada para nós por nossa cultura” 

(LIPPMANN, 2008, p. 85). 

Lippmann ainda reforçava que não há oportunidade para um conhecimento mais complexo. 

Os indivíduos ao olharem para o outro observam um traço previamente conhecido e, acabam 

por preencher o restante da imagem com estereótipos que já estão incorporados nas suas 

visões de mundo (LIPPMANN, 2008, p. 91). Lança-se, portanto, a dúvida sobre quais são 

os traços perceptíveis que a imprensa se vale para narrar sobre a periferia/favela capixaba.  

Ainda sobre essa formatação de imagens, é possível inserir a questão dos estereótipos.  

Lippmann reforçava que eles estão longes de serem uma simples representação:  

Um padrão de estereótipos não é neutro. Não é meramente um jeito de 

substituir um jeito de substituir uma ordem por uma exuberante, ruidosa 

confusão da realidade. Não é meramente um curto-circuito. São todas estas 

coisas e algo mais. É a garantia de nosso auto respeito, é a projeção sobre o 

mundo de nosso sentido, do nosso próprio valor, nossa própria posição e 
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nossos próprios direitos. Os estereótipos estão, portanto, altamente 

carregados com os sentimentos que estão presos a eles. São as fortalezas de 

nossa tradição, e atrás de nossas defesas podemos continuar a sentir-nos 

seguros na posição que ocupamos. (LIPPMANN, 2008, p. 97) 

 

Obviamente faz-se necessário compreender as necessidades de certas padronizações para a 

produção do conteúdo jornalístico. O jornal como negócio requer formatações e 

procedimentos específicos. Há o horário de fechamento, e até mesmo o cerceamento físico 

no caso do impresso, por exemplo. Surgem, apesar disso, indagações sobre o papel social da 

profissão. Com os avanços tecnológicos seria possível criar um jornalismo com um viés mais 

social, problematizando e dando maior complexidade aos problemas abordados?  

Traquina (2013, p. 46, grifos do autor) destaca que “o jornalismo fornece muito foreground 

e pouco background”. Ao criar narrativas sobre a periferia/favela, por exemplo, é possível 

se desvincular momentaneamente de um viés da violência para enfatizar outros eventos 

sociais que ocorrem nesse espaço? Será possível trazer esse background à tona para gerar 

discussões sobre os problemas sociais existentes? Enfim, será possível lançar luz à um 

complexidade política, econômica e social que cercam esses espaços e passar a narrar os 

acontecimentos com a noção de causa-efeito? 

A respeito da cobertura policial, McCombs (2009) admite que, essa ênfase em crimes é 

anterior ao que concebemos atualmente como mídia de massa: “Um axioma do jornalismo 

dos tabloides era ‘dê-me trinta minutos na estação de polícia para passar os olhos nos registro 

de ocorrências de crimes, e eu lhe darei uma onda de crimes’" (MCCOMBS, 2009, p. 54). 

Em síntese, o autor pondera que as preocupações sobre o crime e o medo da criminalidade 

tem maior relação com a agenda midiática do que com os acontecimentos de fato. 

Michael Kunczik (1997, p. 390) reforça que, como objetivo o jornalismo não deve ser aquele 

que se preocupa em revelar a situação mais recente. Para o autor, a meta do trabalho 

jornalístico deve ser atribuir sentido, trazer à público informações que contenham temas de 

relevância social a longo prazo.  

Sobre este aspecto, ao relacionar a produção de conteúdos noticioso com a democracia, 

Walter Lippmann reforçava o caráter limitado da notícia e reintegrava que o produto acaba 

por evidenciar nossa própria complexidade social.   
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A menos que o evento seja capaz de ser nomeado, medido, formatado, 

tornado específico, ele ou falhará em adquirir o caráter de notícia, ou é 

sujeito aos acidentes e preconceitos da observação. Portanto, ao todo, a 

qualidade das notícias sobre a sociedade moderna é um index de sua 

organização social. Quanto melhor forem as instituições, quanto mais todos 

os interesses envolvidos forem formalmente representados, mais as questões 

estão desembaraçadas, mais critérios objetivos são introduzidos, mais 

perfeitamente um assunto pode ser apresentado como notícia. (LIPPMANN, 

2008, p. 308) 

 

São com base em algumas dessas reflexões que busca-se aqui mapear essas relações do 

jornalismo e a sociedade. Que traços sociais estarão presentes na disposição de conteúdo 

noticioso nos periódicos? Para isso faz-se necessário lançar também reflexões sobre a 

própria sociedade, sobretudo as noções de centro e periferia/favela.  

 

Jornalismo e periferia/favela(s): uma proposta de análise 

Assim como o próprio jornalismo, não é possível compreender a dinâmica de um espaço 

sem voltar-se para o desenvolvimento de suas relações. Roberto DaMattta (1997, p. 30), 

enfatiza que “o espaço se confunde com a própria ordem social de modo que, sem entender 

a sociedade com suas redes de relações sociais e valores, nãos se pode interpretar como o 

espaço é concebido. Ele ressalta ainda a historicidade do espaço urbano brasileiro “a 

demarcação espacial (e social) se faz sempre no sentido de uma gradação ou hierarquia entre 

o centro e periferia/favela, dentro e fora. Para verificar isso, basta conferir a expressão 

brasileira 'centro da cidade', e também a conotação altamente negativa do espaço sub-

urbano" (DAMATTA, 1997, p. 32).  

O espaço passa a ser demarcado quando há o estabelecimento de fronteiras, separando um 

fragmento de chão do outro. Porém, não se pode compreender de uma forma singular, faz-

se necessário entender como essas separações foram feitas e de que forma foram legitimadas. 

É nessa complexidade de variáveis – tanto no âmbito na produção jornalística quanto no 

entendimento do espaço considerado periférico que se propõe aqui o seguinte 

questionamento: como os jornais A Gazeta e A Tribuna representam as periferias/favelas da 

capital Vitória?  
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Possivelmente este é um território que emerge socialmente em bolhas temporais e espaciais, 

ora nas páginas policiais, ora nas páginas de cultura. Estando inserido ainda em um paradoxo 

de visibilidade versus invisibilidade a periferia/favela acaba por ganhar diferentes roupagens 

conforme distintos períodos temporais.  

Roberto DaMatta (1997) na obra “Carnavais, malandros e heróis” ilustra parte dessa 

contradição. Ao falar sobre os ritos brasileiros, o autor evidencia a imagem do malandro. E, 

ao refletir sobre tal representação, DaMattta acaba ainda por situar a relação do carnaval com 

o centro e a periferia/favela: 

O mesmo ocorre com a própria estrutura da escola de samba, um centro desse mundo 

contraditório do malandro e do carnaval. Pois, realmente, aqui temos vários objetos 

inteiramente deslocados. O primeiro é a própria “escola”, situada geralmente num 

morro ou subúrbio, lugar onde mora gente pobre, marginal das ocupações e 

analfabeta. Mas essa “escola de samba” não ensina a ninguém uma profissão ou a 

“ganhar a vida”, ensina a “própria vida”, conforme atestam inúmeros sambas e 

ideologia popular. De modo que, no Carnaval, os marginais anônimos que formam 

esse segmento social do subúrbio, do morro e da “escola de samba” transforma-se 

em “professores” e “doutores” de samba e de ritmo. E ensinam aos das classes média 

e alta o mundo do samba, o universo da malandragem e do malabarismo, forjado – 

sem dúvida – na sobrevivência com um parco salário numa sociedade de consumo 

onde a exploração é moeda corrente. [...] Apresentam, numa palavra, uma 

multiplicidade de eixos e zonas de hierarquização, que parece ser típica do mundo 

social brasileiro, rural e urbano. (DAMATTA, 1997, p. 134) 

 

Até aqui foi possível visualizar que, historicamente, mesmo que não podendo considerar os 

jornalistas como um grupo homogêneo, eles são, antes de tudo, intelectuais, cidadãos de 

classe média que narram sobre o cotidiano. Dessa maneira, muitas vezes os acontecimentos 

da periferia/favela pertencem à uma realidade diferente das dos jornalistas – e até mesmo 

distante geograficamente das redações. Tudo isso interfere ativamente para que, os 

conteúdos sobre a periferia/favela, sejam contados com certa distância, partindo de imagens 

e conceitos sobre tal espaço já estabelecidos anteriormente.  

Ecléa Bosi (1986, p. 167), ao fazer um estudo com operárias, reconheceu que a imprensa de 

massa se dirige ao trabalhador como um consumidor anônimo, e não como membro de um 

público especial. Para a autora tal iniciativa acaba por debilitar na consciência do trabalhador 

a significação e o sentido de sua classe. Bosi admitia que a imprensa de massa opera nesse 

formato com todas as classes, porém, de forma especial para com a trabalhadora, de onde 

era de se esperar uma percepção mais viva das carências sofridas. A autora destacou ainda 
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que, a chave dessa significação não está nos meios de comunicação, mas na própria 

sociedade que cria os meios e os torna significantes (BOSI, 1986, p.49) 

Na contramão do que caracterizava Ecléa Bosi, há a análise de Michael Kunczik do que seria 

um jornalista intelectual. Para o autor, o profissional se apresentaria como crítico da 

sociedade, porém, não como destrutivo ou resmungão. O jornalista intelectual seria apontado 

como aquele que conscientiza a sociedade sobre o sentido da vida (KUNCZIK, 1997, p. 58).  

Nessa perspectiva, existirá traços desse jornalista intelectual ao ser realizada a análise? O 

jornal necessita de uma certa padronização e não dá conta de tecer todas as visões de mundo 

em uma mesma edição. Contudo, será possível encontrar material que evidencia novas 

perspectivas da periferia/favela?  

 

Considerações finais 

Este artigo é, antes de tudo, um espaço destinado a trazer à tona alguns dos questionamentos 

que perpassam a compreensão de mundo dos jornalistas. Ao propor uma análise sobre a 

maneira como a imprensa capixaba representar a periferia/favela tenta-se evidenciar a 

complexidade de entender o processo de produção do jornalismo, até as relações de poder 

que perpassam essa instância. 

É necessário buscar uma praxis relacionando as teorias do jornalismo com a produção 

prática. Tentar entender que evidências da primeira são marcantes na segunda. Além de 

buscar visualizar que traços do jornalismo como modo de produção e rotina acabam por se 

tornar marcantes no jornal impresso como produto.  

Trata-se de compreender a questão do lugar de fala do jornalismo. Já que, de certa forma, 

ele acaba por falar de um outro de maneira estereotipada. 

Ao lançar a pergunta sobre quais as formas de representação da periferia/favela pelos jornais 

tornam-se evidentes alguns outros questionamentos: existe voz? Que tipo de voz é autorizada 

a falar sobre essa periferia/favela? Como se dá a caracterização dos personagens? É a vítima? 

O renegado? É o diferente? Tem algo de exótico? 
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Neste primeiro momento são estes alguns dos questionamentos que pairam sobre este estudo. 

Ao aprofundar as discussões teóricas e a análise poderão ser evidenciados outros aspectos 

que ajudarão a tecer a discussão proposta.  
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