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RESUMO

Este artigo é resultado da pesquisa de iniciação científica Mídia, Violência e Direitos Humanos: um estudo dos sentidos compartilhados sobre 
criminalidade e punição no Jornal Itaqui-Bacanga. A pesquisa visa investigar o potencial de comunicabilidade presente no tratamento dado à 
violência nas editorias de polícia dos jornais impressos, dando ênfase à noção de experiência estética, e a produção de sentidos por ela 
estabelecida para responder ao seguinte questionamento: em que medida a exposição à violência midiatizada afeta a construção de sentidos 
socialmente compartilhados sobre criminalidade e punição? Nosso material empírico é o Jornal Itaqui-Bacanga, impresso popular de circulação 
semanal em São Luís/MA, com tiragem de 12 mil exemplares, cujo conteúdo é particularmente a exposição de corpos de vítimas de homicídio. O 
jornal tem a maior cobertura de polícia entre os jornais do Maranhão, são três páginas e mais o destaque da capa. O jornal Itaqui-Bacanga é 
comercializado em toda São Luís, por venda direta (bancas e jornaleiros), com concentração de vendas na região do Itaqui Bacanga, de grande 
concentração urbana. Com características de jornal popular, tal como definido por Amaral (2006), o jornal utiliza como estratégia de sedução do 
público leitor a abordagem assuntos que mexem imediatamente com a vida da população. Por ser um jornal popular, o Itaqui-Bacanga é um 
veículo que institui relações de pertencimento com o local onde é produzido e consumido. Assim, interessa-nos apreender as típicas relações 
interacionais entre o jornal e o leitor, através do teor estético contido nesse jornal de alto impacto Considerando-se que o Itaqui-Bacanga 
vislumbra reações nos seus leitores, que são impactados e que constroem sentidos sobre o que eles exibem, a pesquisa foi dividida em dois 
momentos, com uso de metodologias diferentes. Iniciamos esta pesquisa com a investigação do tipo bibliográfica para estudo da configuração da 
violência e da punição que aparece na imprensa e na relação dela com as políticas de controle criminal e social.   Em seguida, passamos a análise 
dos conteúdos do Jornal Itaqui-Bacanga, com base nos estudos estéticos, para a identificação da estetização da violência, dos efeitos de natureza 
sensível que são direcionados aos leitores, capazes de encaminhar e compartilhar sentidos sobre o que o jornal exibe. A última etapa da pesquisa 
consiste na aplicação de questionários para grupos focais de moradores do bairro Anjo da Guarda, para identificação de atitudes, valores e 
normas culturais em relação a violência e aos direitos humanos, a partir da leitura do Jornal Itaqui-Bacanga. Já realizadas as duas primeiras etapas 
concluímos que a estetização da violência no jornal Itaqui-Bacanga produz efeitos de natureza sensível que causam horror nos leitores. Essa 
espécie de estética do horror pertence ao ethos próprio do grotesco, variando entre o espanto diante das imagens dos corpos mortos e bastante 
violentados, e o riso nervoso, provocado por esse choque sensorial. Não há como não ser impactado pela a crueza como a violência é mostrada 
no jornal. Além disso, por meio das imagens de horror, o jornal favorece a compreensão de que os criminosos são criaturas do mal, 
“monstruosas”, prontas para cometer qualquer atrocidade, na esteira da política criminal que visa penas restritivas, incluindo a de morte. Ao 
mostrar os casos, o jornal vai além da legitimação dessas políticas criminais que veem o criminoso como alguém sem recuperação, dada sua 
condição não humana, de “monstro”. Podemos dizer que o jornal enaltece o próprio “justiçamento”. A exposição da violência no jornal Itaqui-
Bacanga vislumbra fortes reações nos leitores, que ao serem impactados, apreendem sentidos sobre o que lhe está sendo mostrado. A produção 
de sentidos oriunda do regime estético provocado pelo Jornal Itaqui- Bacanga é capaz, como consideramos, de reconfigurar a própria experiência 
com a violência.
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