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Resumo 

 

 Apresento um esboço de protocolo para pesquisar a cobertura jornalística de 

homicídios a partir das disposições de classe social (SOUZA, 2012) e dos circuitos de 

cultura (JOHNSON, 2000). O protocolo visa incluir fragmentos como os 

acontecimentos (homicídios), os textos (notícias) e as repercussões através de 

comentários de leitores no Facebook e da opinião dos jornalistas sobre seus textos e sua 

posterior repercussão para serem analisados em conjunto. A intenção é desenvolver 

procedimentos de pesquisa para identificar possíveis diferenças de tratamento 

jornalístico atravessadas pela estrutura social.       

 

 

Palavras-chave: classe social; circuitos de cultura; homicídios; teorias do jornalismo; 

cobertura jornalística. 

 

Abertura pelas lentes de classe social 

 O jornalismo conta histórias de pessoas que vivem sob as mais variadas 

condições em um mundo complexo e diverso. Nesse sentido, o gênero, a classe, a etnia, 

entre outras possibilidades e intersecções, podem influenciar na construção da notícia, 

seja nas caraterísticas do ser que produz, do ser que é narrado ou do ser que lê, vê e 

escuta. Acontecimentos semelhantes podem ter tratamentos jornalísticos distintos e 

leituras perpassadas pelos diferentes modos de perceber a vida e a sociedade. Assim, 

entendo que existem diferentes - possivelmente injustas - formas de reconhecimento 

social.  

 Busco, neste artigo, apresentar um esboço de protocolo que permita estudar a 

cobertura jornalística de homicídios a partir das disposições de classe social. Trata-se de 

um protocolo que estou desenvolvendo para a minha pesquisa de mestrado no Programa 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.   

 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina POSJOR-

UFSC, email: andersondiassilveira@yahoo.com.br e andersonsilveirajornalista@gmail.com  

mailto:andersondiassilveira@yahoo.com.br
mailto:andersonsilveirajornalista@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (POSJOR-

UFSC). Esse conjunto de procedimentos de pesquisa é inspirado no modelo de circuitos 

de cultura de Richard Johnson (2000) e o meu foco está em investigar como o 

jornalismo reporta o fenômeno social das vidas perdidas em mortes violentas. Considero 

nessa proposta de protocolo os seguintes fragmentos do circuito: (a) os homicídios 

ocorridos em um determinado local e período de tempo, (b) as notícias destes 

homicídios publicados no Facebook, (c) a repercussão das notícias através dos 

comentários nesta rede social e (d) a opinião dos jornalistas sobre seus textos e sua 

posterior repercussão. Para isso, trabalho através de lentes que me orientam em 

identificar possíveis desigualdades de tratamento com base no conceito de classe social 

de Jessé Souza (2012).   

 O sociólogo Jessé Souza descreveu os resultados de seus estudos sobre as 

classes sociais no Brasil em artigos, textos e nos livros A construção social da 

subcidadania (2012), Batalhadores brasileiros (2010), A ralé brasileira (2009),. De 

certa forma, esses trabalhos são uma espécie de contextualização para a modernidade 

periférica das investigações de Pierre Bourdieu (2011) sobre as classes sociais na França 

dos anos 1970.    

 Na perspectiva de Bourdieu (2011) e Souza (2012), a classe social corresponde 

ao conjunto de disposições simbólicas dos sujeitos, ou seja, aos esquemas avaliativos e 

valorativos em relação a vários aspectos da vida e do cotidiano. Essas disposições, 

incorporadas desde tenra infância, são de caráter pré-reflexivo. Em outras palavras, não 

há escolha reflexiva e objetiva por tais disposições, pois se tratam de estímulos e 

aprendizados reproduzidos pelo afeto ao longo da vida.   

 Para compreender a noção de classe social com a qual dialogo nessa pesquisa é 

preciso esclarecer que não se trata de duas ideias bastante difundidas sobre o tema. A 

primeira, utilizada largamente pelo noticiário tradicional, é a de que a classe social 

corresponde à renda das pessoas. A segunda, alicerçada no marxismo vulgar, é a de que 

a posição do sujeito em relação aos meios de produção define a classe social. Cabe 

destacar que a renda e a posição no mundo do trabalho podem, em alguns casos, 

encontrar confirmação na noção que utilizo nesse estudo. Porém, as duas ideias 

encobrem as pistas que as disposições simbólicas oferecem para pensar as classes no 

estágio atual do capitalismo.  
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 Não é apenas no campo econômico e material que se encontram as 

características de uma classe social, mas, talvez de forma mais determinante, nas 

características imateriais e simbólicas. As disposições de classe social estão inscritas no 

corpo das pessoas, no modo de ser e agir, ou seja, há toda uma complexa cadeia 

subliminar e subconsciente de capacidades e acessos distintos aos bens culturais e 

sociais que não são, exclusivamente, determinados pelo capital econômico, mas também 

por capitais educacionais, sociais, entre outros. Jessé Souza utiliza a noção de habitus, 

de Pierre Bourdieu (2011), para explicar e descrever a ideia de classe social por uma 

perspectiva simbólica. Por este viés, a classe se define pelo conjunto de disposições 

avaliativas e valorativas do sujeito em relação a vários aspectos da vida e do cotidiano – 

“são esquemas de julgamento que parecem ser naturais, mas são construídos 

socialmente desde tenra infância” (SILVEIRA, 2015, p. 9).   

 A este conjunto de disposições simbólicas e outras características que compõem 

o gosto atribui-se a noção de habitus, tratada de forma mais aprofundada por Bourdieu 

(2011) em sua obra A distinção. De certa forma, o habitus aproxima-se de uma espécie 

de segunda natureza. O habitus pode ser observado através das disposições nos 

julgamentos, nas práticas sociais, no consumo cultural, entre outras relações que 

possibilitam que a estrutura de classes se torne visível – aqui em especial no tratamento 

jornalístico e em sua repercussão. Esta possibilidade de observação não se deve, como 

mencionado anteriormente, exclusivamente ao viés financeiro, mas pela capacidade dos 

sujeitos de utilização dos repertórios culturais e sociais.   

 A teoria de Bourdieu, quando posta em diálogo com sociedades distintas da 

França dos anos 1970, apresenta certas limitações. Assim, mesmo que a noção de 

habitus permita perceber a reprodução da estrutura de classes, no caso dos países 

periféricos, é preciso considerar certas diferenças e especificidades. A França
3
 da 

segunda metade do século passado tinha atingido um patamar básico de dignidade, 

como um estado promotor de bem-estar-social, enquanto sociedades como a brasileira 

ainda hoje não possuem essa condição. Jessé Souza (2012), em A construção social da 

subcidadania, une as contribuições de Charles Taylor e Pierre Bourdieu para 

compreender a estrutura social dos países periféricos. Logo, para o autor: 

                                                
3
 Por conta de questões políticas e culturais contemporâneas, como por exemplo, a relação com a 

migração, é possível que, na atual conjuntura socioeconômica da França, o modelo de Pierre Bourdieu 

não dê conta de perceber as disposições de classe do mesmo modo que nos anos 1970.   
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(...)ambos se afastam tanto de uma sociologia subjetivista, que reduz a 

complexidade da realidade social à interação consciente entre seus 

membros, quanto de uma sociologia sistêmica, que “naturaliza” a 

realidade social e se torna incapaz de perceber seus sentidos opacos e 

tornados intransparentes à consciência cotidiana e científica, ou, ainda, 

uma sociologia que essencializa a dimensão cultural (...) (SOUZA, 

2012, p. 165). 

 Os dois autores utilizados por Jessé Souza entendiam que “a sociedade moderna 

se singulariza precisamente pela produção de uma configuração, formada pelas ilusões 

de sentido imediato e cotidiano” (2012, p.165). Ou seja, uma espécie de ilusão ou 

desconhecimento que implica aos sujeitos não perceberem as condições estruturais da 

sociedade. A diferença está nos objetos de estudos de cada autor, enquanto Taylor  

investigou os imperativos morais de legitimação das desigualdades, Bourdieu estudou 

como se articulam essas distinções nas relações de poder. Souza uniu as duas 

perspectivas  “de modo a torná-las operacionais no sentido de se permitir perceber como 

moralidade e poder se vinculam de modo peculiar no mundo moderno, especialmente 

no contexto periférico” (2012, p.166).  

 A partir da união entre as perspectivas de Taylor e Bourdieu, Souza (2012) 

propôs divisões internas na noção de habitus para a modernidade periférica, em outras 

palavras, para a realidade brasileira. Como esta noção é internalização de um conjunto 

de disposições, valores e julgamentos em uma determinada realidade socioeconômica, 

quando se muda o contexto é preciso readequar a teoria.  Dessa forma, o sociólogo 

identificou uma pluralidade de habitus e propôs como subdivisões internas: o habitus 

primário, o habitus precário e o habitus secundário.  

 O habitus primário equivale ao habitus da proposição original de Bourdieu e 

corresponde às pessoas que estão incluídas em um patamar mínimo de dignidade e 

cidadania partilhado entre as classes. Parte-se, portanto, de uma espécie de consciência 

“transclassista” de que todos devem ser incluídos na sociedade. Logo, é possível que 

esse consenso permita, em menor ou em maior medida, que todos tenham acesso aos 

bens simbólicos. As diferenças entre as classes, nesse habitus, se dão pelas 

especificidades dos conjuntos de disposições de cada grupo manifestadas, por exemplo, 

no consumo cultural.  

 O habitus precário e o habitus secundário são proposições que partem do 

habitus primário, o primeiro com limite abaixo e o segundo acima. O habitus precário 
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“refere-se aos sujeitos que não acessam as condições mínimas de subsistência e 

partilham de disposições precárias” (SILVEIRA, 2015, p.20). Essas pessoas pertencem 

a uma categoria de “subcidadãos”, com condições precárias de subsistência, “onde seu 

direito à vida é negado ou limitado”.  

(...)aquele tipo de personalidade e de disposições de comportamento 

que não atendem às demandas objetivas para que, seja um indivíduo, 

seja um grupo social, possa ser considerado produtivo e útil em uma 

sociedade do tipo moderno e competitivo, podendo gozar de 

reconhecimento social com todas as suas dramáticas consequências 

existenciais e políticas. (SOUZA, 2012, p. 168) 

 

Já o habitus secundário corresponde aos sujeitos que possuem acesso a bens culturais, 

educacionais, políticos, entre outros, que lhes asseguram valor na atual sociedade 

moderna de tipo capitalista e competitivo. “Dentro do contexto brasileiro, o habitus 

secundário marca a divisão entre os que podem ser incluídos na sociedade, 

especialmente considerando a esfera do consumo, e os que estão apartados dela” 

(SILVEIRA, 2015, p.21-22).  

 A partir dessa breve descrição é possível considerar que as disposições de classe 

social são, em boa medida, perceptíveis no texto jornalístico, na sua recepção e na sua 

produção, pois o habitus de classe se manifesta no uso dos repertórios culturais, nos 

modos de perceber a vida, a sociedade e, possivelmente, estão presentes no 

reconhecimento social das vidas perdidas em mortes violentas. O jornalismo é, 

provavelmente, atravessado por questões que pertencem aos sujeitos que produzem e 

consomem seu conteúdo. As disposições de classe estão inscritas em nosso ser e 

também estão projetadas nas pessoas que compartilham conosco o cotidiano – inclusive 

nos sujeitos que, por algum motivo, se tornam notícia.  

 Cabe destacar que o Brasil é o país com o maior número de homicídios no 

mundo. O Atlas da Violência
4
, desenvolvido em parceria pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 

apresenta dados oriundos do Ministério da Saúde e de instituições policiais que 

afirmam
5
 que 59.080 homicídios ocorreram no país em 2015.   

                                                
4
 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf 

5
 Segundo questionamentos apresentados no Atlas, os dados são questionáveis e os números podem ser 

superiores aos apresentados.    

http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf
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O número de homicídios no Brasil, em 2015, ficou estável na mesma 

ordem de grandeza dos dois anos anteriores. Segundo o Ministério da 

Saúde, nesse ano houve 59.080 mortes. Trata-se de um número 

exorbitante, que faz com que em apenas três semanas o total de 

assassinatos no país supere a quantidade de pessoas que foram mortas 

em todos os ataques terroristas no mundo, nos cinco primeiros meses 

de 2017, e que envolveram 498 casos, resultando em 3.314 indivíduos 

mortos. (IPEA, 2017, p. 55).  

 

 Logo, os dados apresentados justificam a criação de um protocolo de 

investigação para a cobertura jornalística do fenômeno social dos homicídios. O número 

extremamente alto dessas mortes merece ser objeto de estudo em suas relações com a 

comunicação, especialmente com jornalismo como instituição social que reporta o 

fenômeno cotidianamente.   

 

Circuitos de cultura  

 Para desenvolver um conjunto de procedimentos de investigação executáveis e 

coerentes com as minhas decisões de pesquisa, destaco a referência dos estudos 

culturais em Richard Johnson no livro O que é, afinal, Estudos Culturais?. Em certa 

medida, a minha inspiração no modelo de circuitos de cultura tem dois motivos centrais: 

o primeiro é a possibilidade de pensar os elementos e os momentos do circuito de forma 

que possam ser estudados separadamente – como apresento abaixo – mas que tenham 

relação entre si; o segundo envolve três premissas do autor que dialogam com as lentes 

que utilizo para pesquisar o jornalismo.  

A primeira é que os processos culturais estão intimamente vinculados 

com as relações sociais, especialmente com as relações e formações de 

classe, com as divisões sexuais, com a estrutura racial das relações 

sociais e com as opressões de idade. (...) A segunda é que a cultura 

envolve poder, contribuindo para produzir assimetrias nas capacidades 

dos indivíduos e dos grupos sociais para definir e satisfazer suas 

necessidades. (...) E a terceira, que se deduz das outras duas, é que a 

cultura não é um campo autônomo nem extremamente determinado, 

mas um local de diferenças e de lutas sociais. (JOHNSON, 2000, p. 

12- 13).  

   

  Entendo que a teoria de Johnson possibilita uma abordagem ampla dos processos 

de comunicação uma vez que considera um circuito mais complexo de articulação. Os 
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momentos – produção, circulação, consumo – e os elementos – produtores, textos, 

receptores – são considerados, nessa perspectiva, do que Johnson chama de circuito de 

cultura. No entendimento de Ana Carolina Escosteguy (2007), os momentos e 

elementos do circuito “estão articulados entre si, devem ser registrados e analisados um 

em relação ao outro, sendo que cada momento é necessário para o todo, mas nenhum 

antecede o próximo” (p. 119). Dessa forma, o circuito é composto das condições de 

produção, das formas dos textos, das condições de leituras e das culturas vividas – essas 

últimas, presentes em todos os momentos/elementos, dialogam com as disposições de 

classe social na minha interpretação e podem, em alguma medida, ser consideradas 

próximas em seus sentidos.  

 A iniciativa de Johnson parte da ideia de “formular uma espécie de hipótese 

realista sobre o estado das teorias existentes” (2000, p.31) dos estudos culturais. A 

proposição do estudioso britânico tem o sentido de compreender mais a complexidade 

do universo cultural e incluir categorias intermediárias nos seus processos de circulação 

pois, em sua percepção, os estudos sobre a cultura são fragmentados em teorias e 

disciplinas por conta de divisões intelectuais, acadêmicas, políticas e sociais. Isto é, 

algumas correntes teóricas dão mais valor à produção midiática, já outras valorizam as 

formas dos produtos culturais e outras privilegiam os estudos de recepção, por exemplo.   

 A partir dessa percepção das diferenças de abordagens teóricas sobre o tema, 

Johnson cria uma descrição provisória dos momentos dos processos culturas que 

possibilite relacionar distintas problemáticas. Porém, o autor deixa claro que sua 

proposta não tem a finalidade de ser uma teoria acabada nem tampouco uma abstração. 

Segundo Richard Johnson, seu modelo “poderia, na melhor das hipóteses, servir como 

um guia que apontasse quais seriam as orientações desejáveis de abordagens futuras ou 

de que forma elas poderiam ser modificadas ou combinadas” (2000, p.33). Ele descreve 

um diagrama dos circuitos de cultura que demonstra a articulação entre os momentos 

produção, circulação e consumo e os elementos produtores, textos e receptores. Todos 

os momentos e elementos influenciados pelas culturas vividas
6
 que estão presentes nas 

condições de produção e de leitura.   

 

                                                
6
Penso que as disposições de classe social podem assumir o lugar das culturas vividas em termos de 

aplicação do circuito.  
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O diagrama tem o objetivo de representar o circuito da produção, 

circulação e consumo dos produtos culturais. Cada momento depende 

dos outros e é indispensável para o todo. Cada um deles, entretanto, é 

distintivo e envolve mudanças características de forma. Segue-se que 

se estamos colocados em um ponto do circuito, não vemos, 

necessariamente, o que está acontecendo nos outros. (JOHNSON, 

2000, p.33)  

 

 As condições de produção, o texto/produto midiático e a recepção são 

influenciados pelas culturas vividas que, neste artigo, busco aproximar das disposições 

de classe social. Tais disposições estão contidas nos modos de produzir e consumir 

notícias. No caso das condições de produção, a instituição social onde é produzida a 

notícia é “atravessada pelo meio social que pauta suas práticas, ou seja, uma articulação 

entre culturas vividas e rotinas de produção” (SILVEIRA, 2015, p. 30). As culturas 

vividas podem ser aproximadas, nessa proposta de protocolo, de um conjunto de 

disposições avaliativas e valorativas em relação a vários aspectos da vida e do cotidiano, 

ou seja, do habitus de classe. As condições de produção, com as influências dos usos 

sociais e da organização da cultura, são materializadas no texto. Em outras palavras, o 

resultado de escolhas e de não escolhas, de uma espécie de formalização de aspectos 

simbólicos e discursos. Ana Carolina Escotesguy percebe que “situados no texto 

observa-se um tratamento das formas simbólicas de modo abstrato, pois a atenção reside 

nos mecanismos pelos quais os significados são produzidos” (2007, p. 121). No 

momento da recepção, estão presentes as condições de leituras, que permitem a 

produção de sentidos que também está sob a ação das culturas vividas. Todo o processo 

de produção, de circulação ou de leitura, é pautado pela existência das culturas vividas 

que aqui articulo com as disposições de classe social.    

 

Percorrer o circuito para observar as disposições de classe social: um protocolo 

para analisar a cobertura jornalística de homicídios 

 Acredito que é possível partir de qualquer momento/elemento do circuito, pois 

todos revelam muito sobre como reconhecemos a vida. O objetivo do protocolo é 

perceber as disposições de classe social e dizer de alguma forma quem é passível de 

luto, ou não, no tratamento jornalístico e em sua recepção. Nesse sentido, vou começar a 

apresentar o protocolo pelos acontecimentos originários das notícias –  os homicídios –
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,mas acredito que não há prejuízo em começar por qualquer momento/elemento. O que 

importa, aqui, é percorrer o circuito, em cada elemento estudado perceber aspectos 

ausentes nos outros e ir identificando características da trama social que nos envolve. 

Cada fragmento leva questões para o próximo. Dessa forma, apresento os seguintes 

fragmentos do circuito: (a) os homicídios ocorridos em um determinado local e período 

de tempo, (b) as notícias destes homicídios publicados no Facebook, (c) a repercussão 

das notícias através dos comentários nesta rede social e (d) a opinião dos jornalistas 

sobre seus textos e sua posterior repercussão.  

   Compreendo, conforme explicado por Maia e Silva (2011), que, na mensagem 

(texto jornalístico), existem indícios sobre a produção, na recepção informações sobre a 

mensagem e na produção elementos contidos no texto – e, principalmente, que o texto 

permite perceber sobre seu processo produtivo. Entendo que as disposições de classe 

social estão em todos os momentos do circuito, mas acredito que cada um pode revelar 

mais acerca do que está oculto e naturalizado quando se trata da cobertura jornalística 

dos homicídios.  

 Apesar de apesentar o protocolo em partes, minha intenção é fornecer uma 

abordagem ampla do circuito comunicacional. Penso que juntando os vários fragmentos 

podemos perceber o mosaico que constitui o reconhecimento social das vidas perdidas 

em mortes violentas reportadas pelo jornalismo. Nesse sentido, as percepções de cada 

etapa do protocolo podem, juntas, fornecer informações para pensarmos: quem é, afinal, 

passível de luto em nosso país? – questão inspirada nas provocações de Butler (2015) 

sobre o reconhecimento das vidas perdidas no mundo que tento dialogar por um viés de 

classe nesse trabalho.  De certa forma, aproximo os questionamentos oriundos do debate 

sobre as classes sociais por uma perspectiva simbólica com o diálogo que a filósofa 

Judith Butler faz “com foco nos modos culturais de regular as disposições afetivas e 

éticas por meio de um enquadramento seletivo e diferenciado da violência” (BUTLER, 

2015, p.13). Em outras palavras, proponho discutir como os enquadramentos 

normativos tornam reconhecíveis algumas pessoas e outras não, pois se toda vida é uma 

vida, por que algumas são passíveis de luto e outras não? O protocolo se dedica a 

identificar quais vidas perdidas se tornam notícias e como é o tratamento jornalístico 

dependendo do grupo social que a vítima integra.  
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O período, o local e as vidas perdidas em mortes violentas 

 Um bom começo é iniciar o processo de observação das diferentes etapas do 

circuito a partir do número de vidas perdidas. Determinar o período e o local (cidade) – 

por exemplo: os primeiros seis meses de 2017 em Florianópolis. Nesse tempo, quantos 

homicídios ocorreram na capital do estado de Santa Catarina? Esses dados podem ser 

obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) com pedidos para instituições de saúde e 

policiais. Também é através da LAI que podemos ter acessos a boletins de ocorrência e 

outras informações que podem mostrar em que lugar do espaço urbano as vítimas foram 

mortas além de indícios sobre o grupo social destas pessoas. Saber se a instituição 

policial informa os jornais sobre todos os homicídios ocorridos pode ser importante para 

perceber as disposições de classe social
7
.  

 A recorrência de mortes não noticiadas em determinados lugares do espaço 

urbano da cidade, ou envolvendo grupos específicos como, por exemplo, a população 

em situação de rua, podem ser indícios da ausência de solidariedades definidas pela 

classe. Penso, em vista da abordagem teórica com a qual dialogo nesse estudo, que a 

possibilidade desses crimes não serem publicados pode se dar pelo envolvimento de 

sujeitos da ralé estrutural, a partir do que Souza (2012) permite observar e que percebi 

em estudo anterior (SILVEIRA, 2015). Tais pessoas são percebidas pelo conjunto da 

sociedade como “subcidadão” e não dignas de objeto jornalístico, ou seja, portadoras de 

um habitus precário.  

As notícias e as disposições de classe social 

 Nas notícias estão presentes muitos componentes que podem apontar para as 

disposições de classe social. Nessa etapa vou unir alguns critérios que utilizei em um 

estudo anterior (SILVEIRA, 2015) e os testes que estou desenvolvendo para analisar 

notícias. Além disso, também considero as contribuições do protocolo desenvolvido por 

Maia e Silva (2011) em seus dos primeiros níveis, marcas de apuração e marcas de 

composição. Abaixo apresento algumas características de apuração e de componentes 

que auxiliam na percepção das disposições de classe social, mas é investigando o todo e 

estudando as partes, umas em função das outras, que mais questões aparecem.  

                                                
7
 Caso a instituição policial não informe todos os homicídios ocorridos no período, pode ser um indício de 

solidariedades definidas pela classe que não está entre os objetivos deste trabalho por se ocupar 

exclusivamente do tratamento jornalístico e de sua recepção.  
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 Pensar os locais no espaço urbano da cidade onde ocorreram os homicídios 

noticiados, quando analisados em conjunto, pode indicar diferenças de tratamento 

jornalístico. O fôlego narrativo do texto pode mudar dependendo do local do crime e de 

outras circunstâncias, de notas a reportagens que dão contexto ao acontecimento. 

Mortes em determinados lugares, muitas vezes identificados com os setores médios, 

podem ganhar uma sequência de notícias para informar os desdobramentos das 

investigações. Esse tipo de cobertura mais dedicada, com alguns componentes de 

composição como fotografias e fontes adicionais para além da policial, possivelmente 

demostra um tratamento diferencial. A presença de repórter e fotógrafo(a) no local, o 

que deveria ser a regra, é um indício de importância da vida perdida que não ocorre em 

boa parte dos homicídios. Para perceber se o interesse jornalístico muda ou não, 

dependendo da classe social de quem morre,, é preciso analisar as notícias em conjunto 

para identificar tais características de tratamento e estar atento para questões que surgem 

da análise de outros elementos do circuito.   

A repercussão nos comentários e as disposições de classe social 

 Compreendo a repercussão através de comentários nas redes sociais como atos 

de recepção. Esta repercussão, além de seu caráter imediatista, assume alguns contornos 

específicos de tentativa de uma justiça simbólica a partir de comentários com caráter de 

julgamento
8
. Embora eu considere os comentários como atos de recepção é preciso 

destacar a limitação desta perspectiva, pois só trata da repercussão pela adesão ao ato de 

comentar. Assim, entendo que tal ato reflete a ação de algumas pessoas em um universo 

onde muitas não se manifestam – e outras curtem e compartilham, no caso do Facebook, 

em que também há repercussão.      

 Observar essas pessoas que consomem, comentam, curtem e compartilham – que 

interagem com as noticias do fenômeno social das vidas perdidas em mortes violentas – 

colabora para perceber as disposições de classe social. Nesse sentido, aquilo que os 

receptores consideram passível de comoção, defesa, solidariedade, repulsa e indignação 

dá pistas para perceber quais pessoas são passíveis de luto e qual a classe social que elas 

pertencem. É nas análises do conjunto de comentários em relação aos textos que se pode 

observar as solidariedades definidas pela classe. É possível ponderar que o trabalho 

jornalístico, o texto e a recepção podem, em maior ou menor medida, ser influenciados 

                                                
8
 João Freire Filho (2014) observa o fenômeno dessa espécie de julgamento no youtube.   
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pelos comentários solidários e contrários ao conteúdo noticiado dentro do contexto das 

redes sociais.    

Jornalistas e as disposições de classe social 

 A jornalista ou o jornalista, como qualquer outra pessoa que esteja em algum 

momento do circuito, é atravessada por suas disposições de classe, e por outras 

influências que estão contidas em seu ser. Estas disposições, como explicado acima, 

pré-reflexivas, podem ser percebidas no produto jornalístico. Mas não apenas. É preciso 

questionar as pessoas que produzem as notícias para saber quais homicídios deflagram 

solidariedades, entender os motivos para uma cobertura mais dedicada para algumas 

pessoas em detrimento de outras. Será a classe social um critério de noticiabilidade 

nunca mencionado, mas presente nas escolhas conscientes e inconscientes dos 

profissionais?   

 Tais disposições podem ser identificadas através de entrevistas semiestruturas ou 

em profundidade acerca do tema da violência urbana e do fenômeno social dos 

homicídios quando relacionados com o fazer jornalístico. Além disso, é possível 

“confrontar o que os jornalistas dizem a respeito do que fazem com o que se mostra 

visível na publicação” (MAIA e SILVA, p. 32). Buscar perceber o que os jornalistas 

pensam sobre a importância do seu trabalho e para além da ideia de que as “decisões 

editoriais que deixam marcas no produto, no acontecimento publicado” (MAIA e 

SILVA, 2011, p.22), refletem comportamentos definidos pela classe.  

 

Considerações finais 

 O esforço de apresentar um protocolo, que ainda está em desenvolvimento, surge 

a fim de levar ao debate o que tenho trabalhado nessa etapa da minha pesquisa. 

Algumas técnicas já foram utilizadas, outras são inspiradas em estudos do campo da 

comunicação e algumas estão e fase de experimentos. Muitas questões não foram 

abordadas, pouco ou nada discuti neste artigo sobre o contexto virtual da pesquisa, o 

Facebook, o qual não considero um espaço neutro ou sem interesses. Contudo, a ideia 

central é percorrer o circuito, buscar pistas e indícios que apontem para questões 

estruturais de nossa sociedade que estão naturalizadas, principalmente, no fazer 

jornalístico.  
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 Acredito que o protocolo possa ser operado de muitas formas, porém, executar 

uma pesquisa diacrônica me parece mais viável, em função da facilidade e organização 

de registrar um corpus de pesquisa executável em qualquer tempo. Ou seja, posso 

registrar e salvar notícias, marcar entrevistas com os produtores (jornalistas) e com os 

receptores (ou observar os comentários), posso determinar um período – dias, meses, 

anos – que permita uma pesquisa de acordo com a conjuntura, com os recursos e tempo 

disponível. Além disso, o corpus pode ser observado a partir de outras lentes teóricas e 

comparado, verificado, rediscutido conforme a necessidade das discussões acerca do 

tema e aplicado em outras oportunidades.    

 Cabe destacar que o tema do reconhecimento social das vidas perdidas em 

mortes violentas é mais complexo do que pude discutir neste texto. Não desejo excluir 

duas questões essenciais como raça e gênero, mas nessa etapa busquei articular com 

alguma profundidade um dos autores de referência para este estudo, o sociólogo Jessé 

Souza e sua pesquisa sobre as classes sociais no Brasil. Trouxe para o debate, ainda que 

de forma pontual e sutil, as discussões sobre o reconhecimento da vida de Judith Butler 

(2015) e espero em breve introduzir as provocações de Angela Davis (2016) as quais 

parecem importantes para discutir gênero, classe e raça. Tenho muito para percorrer e, 

além disso, as decisões de pesquisa são tomadas a todo o momento., Entretanto, o 

importante no meu caminho, enquanto pesquisador em nível de mestrado, é investigar e 

discutir as desigualdades de tratamento jornalístico quando se trata das vidas perdidas 

em mortes violentas.        
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