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RESUMO 

 

Esta dissertação trata das perspectivas da metacrítica midiática nas narrativas dos jornais digitais 

independentes Nexo Jornal, Ponte Jornalismo e Jornalistas Livres relacionadas à cobertura do 

assassinato, na noite do dia 14 de março de 2018, da vereadora Marielle Franco e as reverberações 

sociais desse acontecimento. Trabalhamos com as produções realizadas entre os anos de 2018 e 

2019 que compõem o período pós-crime e o seu processo de atualização e construção da segunda 

vida do acontecimento por meio das interações por ele convocadas. Como procedimento 

metodológico, decompomos o acontecimento e sua atualização por meio das marcas de descrição, 

narrativização, pano de fundo pragmático, caracterização do problema público e normalização, 

sendo possível perceber as marcas de construção e produção nos veículos analisados e como por 

meio deles é expresso o processo metacrítico em suas propostas de execução de um jornalismo 

independente. Sendo assim, buscamos compreender como o desenvolvimento da cobertura da 

morte da vereadora Marielle Franco constitui um cenário em que as novas produções dos meios de 

comunicação independentes tensionam o fazer jornalístico, apostando em uma abordagem com 

maior diversidade de fontes e que considera as subjetividades das relações para a representação da 

sociedade. 

 

Palavras chave: Marielle Franco; Acontecimento; Metacrítica; Jornalismo Independente. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the perspectives of media metacritics in the narratives of the 

independent digital newspapers Nexo Jornal, Ponte Jornalismo and Jornalistas Livres of the 

coverage of the murder, on the night of March 14, 2018, of councilwoman Marielle Franco and the 

social reverberations of that event. Our focus is on the articles published between 2018 and 2019, 

that cover the post-crime period and the process of updating and building the second life of the 

event. As a methodological procedure, we decompose the event and update it using description 

marks, narrativization, pragmatic background, characterization of the public problem and 

normalization, making it possible to see the construction and production marks in the analyzed 

vehicles and how they expressed the metacritic process in its proposals for the making of 

independent journalism. Therefore, we seek to understand how the development of the coverage 

of the death of councilwoman Marielle Franco constitutes a scenario in which the new productions 

of independent media alter the standard journalistic practice, betting on an approach with a greater 

diversity of sources and thar considers the subjectivities of relationships for the representation of 

Society. 

Keywords: Marielle Franco; Event; Metacritic; Independent Journalism. 
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Introdução  

Quando Marielle fez o seu discurso no dia 14 de março de 2018 dizendo “a gente não pode 

esperar mais 10 anos ou achar que eu estarei ali por 10 anos”, era algo um tanto premonitório, já 

que hoje, passados três anos, ela já não está mais entre nós. Entretanto, as suas ideias permanecem 

muito fortes por conta da reverberação do ato genocida acontecido no Rio de Janeiro naquele 

mesmo dia. A partir desse acontecimento, este trabalho pretende refletir e analisar como foi feita a 

cobertura do ocorrido e seus desdobramentos por três novos arranjos produtivos brasileiros: Ponte 

Jornalismo, Nexo Jornal e Jornalistas Livres. Para isso, importante conhecer um pouco mais os 

meandros que envolveram tal ocorrência. 

Na noite do dia 14 de março de 2018, Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes tiveram 

o carro alvejado na rua Joaquim Palhares, no Estácio, região central da capital carioca. Naquela 

noite, Marielle retornava do evento “Mulheres Negras Movendo as Estruturas”, realizado na Casa 

das Pretas. 

Em sua declaração final, ela lembrou a dificuldade enfrentada por uma representação 

feminina, feminista e negra dentro da câmara carioca. O cenário por ela narrado não é muito 

diferente do que se repete nas mais diferentes cidades do país. Somos uma sociedade que é 

composta majoritariamente por corpos pretos e periféricos, com uma população de 54% de pretos 

e pardos. Mas essa mesma configuração não é encontrada nas casas legislativas ou em posições de 

tomada de decisão dentro da estrutura vigente. Pelo contrário, o corpo negro se destaca, quase 

sempre, por arquétipos pejorativos e estereotipados. 

No presente trabalho, voltamos nossa atenção para o assassinato de Marielle, 

compreendendo a necessidade de uma resolução satisfatória dos acontecimentos, que envolveram 

também a morte do motorista Anderson Gomes, que não pode e nem deve ser esquecido. 

Registramos aqui o nosso foco em Marielle, por todo o potencial que ela representa. Uma pessoa 

oriunda da favela que estava no caminho para “chegar lá”, mãe solteira, preta, pobre, LGBTQIA+, 

Marielle vivia em um relacionamento com a arquiteta Mônica Benicio há 3 anos. A vereadora faz 
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parte da leva de políticos que levam para as instâncias de poder a subjetividade pulsante da 

sociedade brasileira. 

Fruto da comunidade da Maré, por muitas vezes, Marielle é referenciada como um projeto 

da comunidade. Ela representa a inclusão proporcionada por pautas de inclusão social das minorias 

sociais que compõem o Brasil. Marielle frequentou o pré-vestibular popular, onde interrompeu os 

estudos para se tornar mãe. Formada em ciências sociais pela PUC-RJ, Marielle foi bolsista integral 

na instituição, fez mestrado em administração pública na Universidade Federal Fluminense (UFF) 

onde seus estudos se centraram nas políticas de contenção da criminalidade na cidade do Rio de 

Janeiro com foco nas unidades de polícia pacificadora, as UPPs. 

A militância política teve início ainda na juventude, quando, após a morte de uma amiga, 

ela se aproxima dos movimentos sociais da comunidade e vem a se tornar assessora do deputado 

estadual Marcelo Freixo (PSOL), amigo e padrinho político, durante a sua atuação na CPI das 

Milícias em 2008. Eleita com mais de 46 mil votos em 2016, Marielle levou o discurso feminista 

periférico para as urnas. Sua campanha se orgulha em mencionar que a vereadora teve votos em 

todas as urnas da capital carioca.  

Marielle teve o mandato baseado na luta por pautas sociais, direitos humanos, direitos das 

mulheres. Criticava a ação da polícia nas comunidades do Rio, mas também defendia melhores 

condições de trabalho para policiais e uma nova política de segurança pública na cidade. Marielle 

foi assassinada aos 38 anos, com 13 tiros. O carro ocupado por ela, Anderson, motorista que estava 

fazendo um “extra”, e a assessora, Fernanda Chavez, foi alvejado no seu percurso de retorno para 

casa, na Tijuca.  

Em relato especial da Ponte Jornalismo1 publicado no aniversário de um ano do crime, a 

assessora descreveu em depoimento os momentos que se seguiram ao atentado:  

Os policiais chegaram, isolaram o espaço com uma fita e um dos policiais presentes 

mandou uma mensagem, por celular, informando que tinha dois óbitos e uma sobrevivente 

dentro de um carro. Achei a abordagem muito estranha. Só quando ele falou das mortes 

que minha ficha caiu. Foi meu primeiro contato com a morte de Marielle. Para mim, 

naquele momento, ela estava só desmaiada. E eu estava ali, inteira. Depois de ser atendida 

                                                
1 Disponível em: <https://ponte.org/depoimento-o-ultimo-dia-ao-lado-de-marielle-franco/> Acesso em 23 de outubro 

de 2020.  

https://ponte.org/depoimento-o-ultimo-dia-ao-lado-de-marielle-franco/
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pela ambulância, fui para a delegacia prestar depoimento. Fiquei de meia noite até 5h. 

(CHAVEZ, 2019) 

Dias antes do assassinato, Marielle usou seu perfil na rede social Twitter para denunciar a 

violência policial na comunidade do Acari, região dominada pela ação de grupos milicianos. Na 

ocasião, de 10 de março, a vereadora publicou: “O que está acontecendo agora em Acari é um 

absurdo! E acontece desde sempre! O 41° batalhão da PM é conhecido como Batalhão da morte. 

CHEGA de esculachar a população! CHEGA de matarem nossos jovens!” (2018). Crítica à 

intervenção militar que havia se instalado na cidade, Marielle denunciava os desmandos das forças 

policiais nas comunidades cariocas. Outro acontecimento relevante para contextualizar o 

assassinato de Marielle é a sua nomeação como relatora da comissão destinada a acompanhar a 

intervenção federal na cidade do Rio de Janeiro, poucos dias antes de sua morte.  

A intervenção instaurada na cidade pelo governo do então presidente Michel Temer 

(MDB), levanta dúvidas sobre a sua efetividade e urgência. O Observatório da Intervenção pontua 

o caráter político da ação, pois a mesma não foi implementada em localidades com índices de 

criminalidade maiores que a do estado do Rio de Janeiro, como os estados do Rio Grande do Norte 

e Acre. O grupo formado por pesquisadores da Universidade Cândido Mendes questiona a 

motivação para tal ação, já que “permitiu que Temer abandonasse a reforma da Previdência, já que 

é proibido mudar a Constituição diante de intervenções”2.  

O assassinato, com resquícios de excussão, levantou várias teses a respeito de suas 

motivações e mandantes. Em um Estado no qual cresce a força de ideologias conservadoras, os 

motivos se apresentam ao longo de toda a trajetória da vereadora. Como a mesma lembra, “nossos 

passos vêm de longe” e não é de hoje que são articuladas manobras para o cerceamento do 

crescimento e emancipação de comunidades negras, periféricas e LGBTQIA+.  

As balas utilizadas no crime, 9 mm, fabricadas pela empresa CBC (Companhia Brasileira 

de Cartuchos), fornecedora de munição para a intervenção militar no estado, fazem parte do mesmo 

lote usado na maior chacina da cidade de São Paulo, onde policiais militares mataram 23 pessoas 

                                                
2 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/intervencao-federal-no-rj-faz-6-meses-entenda-

o-que-aconteceu-ate-agora.shtml> . Acesso em 23 de outubro de 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/intervencao-federal-no-rj-faz-6-meses-entenda-o-que-aconteceu-ate-agora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/intervencao-federal-no-rj-faz-6-meses-entenda-o-que-aconteceu-ate-agora.shtml
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na cidade de Osasco. As investigações divulgadas no Jornal Extra3 denunciam que a munição 

“fazia parte do lote UZZ-18, que foi usado na maior chacina de São Paulo, em agosto de 2015”.  

O caso Marielle Franco é cercado de não ditos e de tentativas de obstrução de justiça. 

Recentemente, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial 

de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público Estadual, acusaram pelo crime o policial 

militar Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz. Em denúncia, o Ministério Público 

argumenta “motivo torpe, interligado à abjeta repulsa e reação à atuação política de Marielle na 

defesa de suas causas”. No entanto, Ministério Público e a polícia não descartam a possibilidade 

de ser um crime de mando.  

As prisões realizadas na semana em que o assassinato completava um ano deu uma nova 

esperança para aqueles que acompanham atentamente os passos da investigação e, mais do que 

nunca, querem saber “Quem mandou matar Marielle?”. O deputado federal Marcelo Freixo 

declarou: "Quem matou Marielle não foi apenas quem puxou o gatilho, quem matou Marielle foi 

quem planejou a sua morte, quem contratou e politicamente desejou eliminar Marielle”. 

É neste cenário que está situado o problema desta pesquisa, que busca tencionar a cobertura 

do acontecimento. A morte da vereadora Marielle Franco no dia 14 de março acendeu uma 

indignação veemente acerca das questões sociais e raciais que se entrecruzam nas narrativas 

brasileiras. Marielle, uma preta que se arriscou na linha de frente em uma guerra por direitos e 

melhorias, teve a vida interrompida de maneira abrupta e violenta na noite daquela quarta-feira. 

Como agravante, o caso passou por uma disputa de instâncias, em uma tentativa de 

federalizar a investigação. A primeira tentativa aconteceu após a denúncia apresentada pela então 

procuradora-geral da república Raquel Dodge, em sua última manifestação no cargo. A segunda 

foi protagonizada pelo ministro da justiça Sérgio Moro, quando ocorreu uma aproximação do caso 

com a família do presidente Bolsonaro: os assassinos estiveram no condomínio em que o presidente 

e o acusado Ronnie Lessa possuem residência. Além disso, o filho mais novo do presidente, Renan 

Bolsonaro, chegou a ter um relacionamento com a filha do atirador.  

Mesmo tendo sido descartada a possibilidade de participação da família do presidente na 

emboscada, os Bolsonaro são conhecidos por seu apoio à atuação de milicianos no Rio de Janeiro. 

O filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, já homenageou suspeitos de integrarem 

                                                
3 Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/lote-de-municao-usado-para-matar-marielle-ja-tinha-

sido-utilizado-em-chacina-em-sp-22496816.html>. Acesso em 23 de outubro de 2020. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/lote-de-municao-usado-para-matar-marielle-ja-tinha-sido-utilizado-em-chacina-em-sp-22496816.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/lote-de-municao-usado-para-matar-marielle-ja-tinha-sido-utilizado-em-chacina-em-sp-22496816.html
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milícias na capital carioca, além de defender a sua legalização, bem como já empregou a mãe e a 

esposa de um suposto miliciano em seu gabinete.  

Partindo dessa breve contextualização, entendemos a ruptura que o caso Marielle Franco 

significou no tecido das camadas sociais brasileiras. A morte da vereadora interrompeu a 

programação de telejornais, veículos impressos e discussões de redes sociais. A morte da vereadora 

teve mais de 567 mil menções em 19 horas (entre as 22h do dia 14/03 e as 17h do dia 15/03), 

segundo levantamento feito pela FGV DAPP4.  

Marielle Franco agenciou discussões por todo o país e pelo mundo afora, trazendo o olhar 

do espectro midiático para as narrativas por ela representada. Uma mulher periférica, na posição 

de poder que ocupava, trazia mudanças estruturais para a cidade do Rio de Janeiro. As mudanças 

incomodavam, o que provavelmente motivou a tentativa de silenciamento de suas ideias.  

Marielle rompe com a narrativa que enlaça os crimes cometidos aos corpos dissidentes. 

Narrativas que reforçam o estigma de violência e de marginalidade, que exalta o lugar da 

insegurança e naturaliza a desumanização das vidas por trás daquelas histórias. No Brasil, se 

observa um movimento de naturalização e  estruturação de narrativas que normalizam o assassinato 

violento de membros das comunidades periféricas no país. Observamos casos de violência policial 

nos quais se confundem guarda-chuvas com armas. Trocas de tiros em zonas escolares. Abordagens 

violentas a jovens pretos durante a comemoração do primeiro emprego. Crimes de ódio contra 

membros das comunidades LGBTQIA+, incidindo de maneira especial sobre os corpos trans que, 

por serem ainda mais divergentes de uma suposta normalidade, são acometidos por crimes de 

extrema violência e requintes de crueldade. 

Marielle não cabe nesse lugar. Um assassinato a sangue frio, sem precedente de ameaças 

ou mesmo tentativa de simulação de alguma forma de assalto, comuns na violência urbana. O crime 

aqui ilustrado nos aponta para um atentado político. Nos mostra que nem a vereadora de uma das 

maiores e mais importantes capitais do país está protegida em meio à polarização ideológica. 

Polarização na qual se propõem, em última instância, a perda de direitos e a reafirmação das 

populações negras, periféricas e/ou LGBTQIA+ em um lugar de subalternidade política e social.  

Nesse sentido é costumeiro ver nos relatos disseminados em produções jornalísticas, 

amigos, familiares e colegas de partido se referirem a Marielle como sendo “semente”. O trabalho 

                                                
4 Disponível em: http://dapp.fgv.br/morte-de-marielle-franco-mobiliza-mais-de-567-mil-mencoes-no-twitter-aponta-

levantamento-da-fgv-dapp/ Acesso em 24 de outubro de 2020. 

http://dapp.fgv.br/morte-de-marielle-franco-mobiliza-mais-de-567-mil-mencoes-no-twitter-aponta-levantamento-da-fgv-dapp/
http://dapp.fgv.br/morte-de-marielle-franco-mobiliza-mais-de-567-mil-mencoes-no-twitter-aponta-levantamento-da-fgv-dapp/
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por ela desenvolvido ao longo dos anos dedicados à militância e, em seguida, à vida política, não 

foi ceifado com a interrupção da sua vida. Mas, pelo contrário, foi ainda mais reforçado dentro dos 

corpos por ela cativados. Quando Marielle convida à reflexão em sua última fala, na Casa das 

Pretas, ela reforça que o trabalho e o potencial de mudança não são feitos de maneira solitária. Ele 

é fruto de um coletivo que vai além da individuação em uma única figura. A morte de Marielle 

mobilizou atividades políticas e sociais para que se conseguisse não apenas justiça, mas, enfim, 

respostas. 

O uso do ódio como política, na construção da democracia brasileira, radicaliza o debate 

para o tensionamento de um extremo em prol da manutenção de uma elite branca, cisgênera e 

heteronormativa. Marielle era uma das muitas figuras que hoje configuram a oposição política no 

viés de uma esquerda que se propõe a emancipar as minorias societárias no país. E essa oposição 

vive em constante ameaça. Em agosto deste ano, a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), 

companheira de partido de Marielle e uma das muitas representantes que são vistas como 

“sementes” do trabalho da vereadora, pediu proteção à Organização das Nações Unidas (ONU), 

por retornar a receber ameaças a sua vida5.  

O Brasil é o 4º país que mais matou militantes dos direitos humanos no ano de 20196, 

segundo relatório da Frontline Defenders. Os conflitos, que se concentram principalmente em 

disputas agrárias e ambientais, escancaram a guinada violenta que está em curso contra figuras que 

se impõem contra um sistema desigual e predatório.  

Por ser contra as desigualdades sociais, Marielle acabou se tornando um alvo, a inimiga de 

uma classe que preza pela manutenção de um status quo que marginaliza a maior parte da sociedade 

brasileira. Marielle, inserida nesse lugar de importância nas lutas sociais por melhores condições 

de igualdade, conseguiu mobilizar com seu discurso e representação ações de repúdio ao seu 

assassinato em todo o mundo.  

A intensa cobertura dedicada ao caso projetou as lutas de Marielle no Brasil e no mundo. 

Após o seu assassinato, atos foram organizados nos grandes centros do país e manifestações 

políticas e artísticas cobraram a resolução do crime. Três anos após o seu assassinato ainda seguem 

as investigações e as cobranças intensas para que seja revelado o mandante do crime.  

                                                
5 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/21/deputada-taliria-petrone-volta-a-

ter-escolta-apos-novas-ameacas.htm> Acesso em 24 de outubro de 2020. 
6 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-foi-o-4o-pais-que-mais-matou-ativistas-de-

direitos-humanos-em-2019/> Acesso em 24 de outubro de 2020.  

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/21/deputada-taliria-petrone-volta-a-ter-escolta-apos-novas-ameacas.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/21/deputada-taliria-petrone-volta-a-ter-escolta-apos-novas-ameacas.htm
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-foi-o-4o-pais-que-mais-matou-ativistas-de-direitos-humanos-em-2019/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-foi-o-4o-pais-que-mais-matou-ativistas-de-direitos-humanos-em-2019/
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Ao tratarmos da construção do acontecimento e o seu desenvolvimento enquanto narrativa 

midiática, estamos abordando uma mulher preta que agencia a narrativa construída nos veículos de 

comunicação a sua volta para que se tenha um olhar crítico sobre as questões sociais pelas quais 

ela tanto lutava.  

O assassinato de Marielle se configura em um local de intensa disputa narrativa, por uma 

ação de uma parcela conservadora da sociedade que busca relativizar o acontecimento. Seja por 

preconceito ou por um ganho político, a morte de Marielle mobiliza, para o bem e para o mal, um 

intenso debate acerca das questões sociais no Brasil e o silenciamento imposto a uma comunidade 

que enfrenta muitos problemas no jogo social.  

Nesse embate, a figura de Marielle está inserida em uma disputa pelo sentido de sua 

memória como também por seu legado que segue vivo em suas ideias e na forma como as mesmas 

tocam os atores que com ela interagem. A memória e a imagem de Marielle foram atacadas de 

maneira sistemática por notícias falsas, as fake news, perpetuando um discurso de ódio sobre tudo 

o que ela representava. Sendo assim, partimos das produções jornalísticas como um espaço de 

repercussão dessa memória e legado.  

No presente trabalho, nos propomos a problematizar o espaço ocupado pelas produções 

jornalísticas no acontecimento Marielle Franco. Entendemos aqui o fazer jornalístico como sendo 

um lugar detentor de referência social para a construção de julgamentos e sociabilidades, podendo 

reforçar ou não espaços discriminatórios dentro do nosso convívio. Sendo assim, voltamos o nosso 

olhar para as produções realizadas por veículos que se intitulam articuladores de um jornalismo 

independente, uma proposta que busca desatrelar as produções jornalísticas das relações de 

mercado advindas dos contratos publicitários, grandes empresas, grupos de mídia e políticos como 

formato de fomento de suas publicações. Portanto, tais produções alegam que, com a desvinculação 

do interesse de terceiros, seria possível a produção de um conteúdo jornalístico engajado nas pautas 

sociais, na manutenção da democracia e no acesso à informação. 

Tais iniciativas encontram no espectro da internet terreno propício para a produção e 

difusão de conteúdo com custos menores, assim como uma possibilidade de alcançar novos 

públicos. Com o financiamento coletivo, assinaturas, editais de fomento a produções 

comunicacionais para além do eixo dos grandes centros urbanos, tais meios produzem histórias de 

comunidades muitas vezes silenciadas ou estereotipadas. 
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Partindo disso, entendemos que as novas propostas de produção do campo trazem para si a 

presença de um jornalismo vinculado a ideais de compromisso social. Sendo assim, buscamos 

compreender como os mesmos vão influenciar na forma em que as construções narrativas de tais 

veículos são concebidas. Para tanto, a presente pesquisa pretende analisar por um viés metacrítico 

a construção do acontecimento midiático do assassinato de Marielle Franco nas narrativas da Ponte 

Jornalismo, do Nexo Jornal e dos Jornalistas Livres. 

Quando pensamos em metacrítica, entendemos que a crítica às mídias estabelecidas em 

nossa sociedade capitalista, heteronormativa e patriarcal, também acontece por meio de novas 

vozes dentro desses textos, novas perspectivas na construção dessas narrativas e, principalmente, 

por meio de um engajamento social ao qual se propõem. Ao colocar a periferia na centralidade e  

abordá-la como fonte e não apenas como meros personagens em grandes tragédias, o fazer 

midiático vai atuar como fomentador da construção de um novo imaginário social desses corpos 

marginalizados e suas subjetividades. 

O presente texto, elaborado a partir da construção do caso Marielle nos jornais digitais 

Ponte Jornalismo, Nexo Jornal e Jornalistas Livres, pretende compreender como a construção do 

acontecimento ao longo dos anos que se seguiram ao assassinato vai ao encontro de narrativas que 

possam ajudar a problematizar as questões raciais e de gênero e a violência que permeiam a nossa 

sociedade em suas construções. 

Buscamos refletir sobre o papel ocupado pelas minorias sociais dentro dessas narrativas e 

como o caso Marielle reflete as coberturas realizadas sobre esses corpos em uma sociedade racista 

e homofóbica. Também nos interessa enxergar essas questões a partir da proposta de se produzir 

um jornalismo humanizado, cujas produções são mais sensibilizadas às questões sociais e se 

impõem contra a normalização de estereótipos sociais, como será apresentado mais adiante. 

Partindo disso, elencamos seis produções jornalísticas de cada veículo realizadas entre os 

anos de 2018, ano do assassinato, até o ano de 2020, ano em que se encerra essa pesquisa. Com 

isso, pretendemos avaliar tanto a construção da cobertura jornalística no caso Marielle Franco como 

também o desenvolvimento das narrativas nele representadas.  

Para isso, analisamos as narrativas de 18 produções em busca dessas marcas presentes no 

jornalismo independente e como as mesmas vão contemplar as pautas por ela defendidas. Iremos 

verificar se esses novos arranjos estão agindo como atores em defesa da memória de Marielle e da 
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sua percepção coletiva, e ainda, se estão atuando de maneira crítica ao fazer jornalístico que anula 

a existência das comunidades periféricas em questão.  

Para realizar tal movimento de análise, essa pesquisa foi dividida em três capítulos. No 

primeiro capítulo, realizamos a conceituação do acontecimento enquanto ruptura da normalidade, 

assim como a forma através da qual o mesmo agencia os meios de comunicação e por eles é 

agenciado em seus desdobramentos e interações sociais. Para tanto, partimos da perspectiva 

trabalhada por Louis Quéré (2005) e Vera França (2012). Entendendo que o assassinato de Marielle 

Franco rompe com a normalidade, fazemos o exercício de compreender de onde vem essa trajetória 

de lutas e em sua trajetória política, nela personificada. Ou seja, o lugar dos corpos dissidentes 

negros, periféricos e LGBTQIA+ em nossa trajetória histórica enquanto constituição de sociedade. 

No capítulo 2, procuramos estabelecer o lugar do fazer comunicacional do jornalismo como 

uma forma de mediação dos acontecimentos do mundo e como os mesmos vão pautar a nossa 

relação e percepção da realidade. Ao indicarmos que o fazer jornalístico é uma ferramenta de 

mediação e construção de realidades, afinal, a partir dele e de suas leituras podemos fomentar 

desigualdades e preconceitos ou desconstruí-los enquanto pensamento normativo. Não estamos 

reforçando uma perspectiva “midiacêntrica”, visto que reconhecemos outras instâncias de 

produção de sentidos em nossa sociedade, como as igrejas, por exemplo. Argumentamos que, a 

partir da avanços tecnológicos, em especial da internet, vemos surgir novas possibilidades de 

atuação do fazer jornalístico não necessariamente atreladas aos grandes conglomerados de 

comunicação, possibilitando novas abordagens editoriais. Estas, como pretendemos observar, 

críticas às produções tradicionais do meio, em especial pela via de uma metacrítica desenvolvida 

em suas narrativas.  

No capítulo 3, desenvolveremos a análise da cobertura midiática realizada pelos veículos 

digitais Ponte Jornalismo, Nexo Jornal e Jornalistas Livres sobre o assassinato da vereadora 

Marielle Franco e como eles fazem uso de novas abordagens narrativas, compostas por diferentes 

atores sociais, em uma tentativa de elucidar a metacrítica em curso nos meios de comunicação 

autointitulados independentes.  

Por fim, nossas considerações finais abordam os resultados das análises aqui elaboradas, 

no sentido de contribuir para a compreensão do trabalho que vem sendo desenvolvido por esses 

novos formatos de produção comunicacional.  
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Figura 1 – Linha do Tempo do Caso 

 

 

 

Capítulo 1: Perspectivas do acontecimento midiático 

Os meios de comunicação estão em constante sinergia com os avanços tecnológicos e as 

novas formas de conectar pessoas e suas experiências. O conteúdo na era da internet e das redes 

sociais deixa de ter uma relação linear e unilateral, de modo que as possibilidades de interação e 

elaboração de um conhecimento em conjunto se colocam como ilimitadas. Essa característica 

interacional da comunicação é apresentada por Quéré (1995) e elaborada em França (2003) como 

o caráter praxiológico da comunicação. Esse modelo é assim fundado na reflexividade inerente às 

trocas sociais e busca compreender a comunicação enquanto prática constituidora da vida social. 

O modelo se contrapõe ao chamado “paradigma clássico” ou informacional, que marcou a grande 

parte dos estudos sobre os processos comunicacionais.  

Nesse cenário, o acontecimento, fruto da ruptura de uma lógica, linearidade ou mesmo 

existência, passa por cenários de ressignificação. O acontecimento adquire novas dimensões e 

significados, Dewey (2010) pontua a relevância da característica interacional “das emergências do 

mundo e suas afetações”, ou seja, dos acontecimentos e seus processos, expondo que a 

compreensão entre eles requer atenção à interação entre seres e coisas. Partindo da compreensão 
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da experiência que alcança o acontecimento e seus sentidos, Paula Simões (2014) destaca a 

importância que as formas de narrar o acontecimento e a sua influência adquirem na compreensão 

das relações cotidianas.  

Os novos debates acerca dos processos comunicacionais contrapõem a perspectiva de uma 

lógica de produção de conteúdo voltada para uma audiência homogeneizada e passiva, subjugada 

a mero receptor. Partindo da perspectiva interacional do acontecimento, observa-se a comunicação 

digital como mais uma ferramenta no processo de reverberação do acontecimento midiático, em 

uma nova esfera de sociabilidade que é o ambiente on-line.  

Os produtos midiáticos oriundos dos veículos de comunicação afirmam-se como uma das 

instâncias de construção social, por si só complexa e abrangente, e abrem caminhos como um 

instrumento de novas potencialidades. O avanço da comunicação na contemporaneidade permite 

uma nova perspectiva de formatos e linguagens para narrativas que perderam espaço em veículos 

tradicionais devido às práticas de produção jornalística que priorizam, em geral, a velocidade de 

divulgação da informação ao invés da qualidade do conteúdo que está sendo produzido. Esse novo 

ambiente contribui para uma nova gama de configurações. França (2012) sugere que, ao 

abandonarmos a leitura de uma mídia com uma narrativa distante das camadas populares e de 

acesso limitado a diferentes espaços de fala, passamos a conceber o espaço no qual a sociedade 

consegue falar de si para si mesma.  

A configuração apresentada neste novo formato de dispositivo, a produção de conteúdo  

on-line, traz consigo o bônus das novas formas de interação social, mas também o ônus de uma 

espiral informacional que pode vir a gerar o efeito contrário ao esperado, ou seja, o ostracismo, de 

modo que o excesso de informações pode fazer com que as pessoas deixem de acompanhar de 

maneira ativa o que acontece ao seu redor. 

1.2 – O acontecimento e o jornalismo  

Quéré (1997) descreve em sua obra as bases que fundamentam a compreensão do 

acontecimento, bem como também critica fortemente a ideia de que os acontecimentos sejam 

produtos de fabricação midiática, sobretudo porque tais estudos operam isolando o acontecimento 
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na instância midiática. Segundo a crítica de Quéré (1997), a essa concepção, o acontecimento 

passaria a ser compreendido como “artefato midiático” e tanto a existência dos acontecimentos 

ficaria sujeita ao midiático quanto a mídia seria considerada dona dos acontecimentos que constrói: 

A abordagem construtivista está fundada sobre a ideia de que os acontecimentos que nos 

apresentam as mídias não são imagens puras e simples daquilo que se passa no mundo, 
mas o resultado de um processo socialmente organizado e socialmente regulado de 

formatação, de representação e de atribuição de sentido às informações que, isto é, de 

descrições de ocorrências ou situações (essas descrições podem ser categóricas, narrativas, 

explicativas, etc.). Os acontecimentos que nos são dados a perceber através das imagens 

e dos discursos da mídia não existiriam, então, fora do domínio da informação. (QUÉRÉ, 

1997, p. 416) 

Sendo assim, o acontecimento surge como produto de uma construção coletiva de atores 

sociais que se utilizam de estratégias específicas para fomentar o espectro midiático e não ocorre 

isoladamente do mundo. “Trata-se de algo constituído coletivamente, resultante de negociações e 

fortemente mediado pelo trabalho da mídia, especialmente das mídias jornalísticas” (LAGE, 2013, 

p. 66). 

Lage, por fim, argumenta que a partir do momento em que o rumor social é incluído no 

acontecimento, a mídia torna-se partidária do mesmo. É, ao mesmo tempo, externa e interna a um 

acontecimento, ao qual atribui limites em seu próprio discurso. Um enquadramento cuja expansão 

constitui a própria realidade. O acontecimento e a mídia confundem-se num ponto em que a fala 

da mídia torna-se performativa e não mais apenas descritiva (LAGE, 2013). 

O acontecimento, conforme discutido na obra de Quéré (2005), rompe com a normalidade 

desencadeando sentidos e descortinando novas possibilidades. Nomeia-se como “acontecimento” 

os fatos e as ocorrências que se destacam e/ou merecem maior destaque em nossa narrativa 

cotidiana, como ruptura da normalidade, assim, “inicialmente é importante lembrar que um 

acontecimento acontece a alguém; ele não é independente nem autoexplicativo, não são suas 

características intrínsecas que fazem o seu destaque, mas o poder que ele tem de afetar um sujeito 

– uma pessoa, uma coletividade” (FRANÇA, 2012, p. 13). 

Ao romperem com o que é esperado da normalidade, os acontecimentos são inseridos em 

nossa qualidade de experiência humana. França (2012) destaca a característica do acontecimento 

de suscitar sentidos, fazendo pensar e incitando a busca de respostas e alternativas. Ele alarga o 
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leque do possível – e descortina (ainda que por pequenas brechas) o horizonte do que não havia 

ainda sido pensado. Quéré vai nos dizer que “o acontecimento convoca passado e futuro. Faz-nos 

olhar para trás, olhar diferente para trás, e indagar: onde ele estava anunciado e não foi percebido? 

De onde ele vem, e que causas vieram a provocá-lo?” (QUÉRÉ, 2005, p. 62-63).  

Em uma tentativa de se superar as visões dicotômicas que rondam uma leitura superficial 

dos fenômenos sociais, é preciso ler os acontecimentos do “mundo da vida” compreendendo em 

sua complexidade a esfera cotidiana e suas subjetividades, na qual o mesmo está inscrito. Os meios 

de comunicação tradicionais e alternativos fazem parte da nossa vida cotidiana. Em tempos de 

comunicação instantânea, as múltiplas realidades coexistem. Com a mesma facilidade que é 

possível se informar dos acontecimentos do bairro e região, é possível entrar em contato com os 

acontecimentos do outro lado do globo. De acordo com França (2012, p. 16), “a mídia tanto pode 

ser um dos lugares em que surgem e se produzem acontecimentos (na sua dimensão existencial), 

como o espaço em que acontecimentos são repercutidos (e adquirem sua segunda vida)”. 

Os acontecimentos podem se dar em qualquer espaço da vida social, instituição ou campo 

de vivência, pensando nele em sua dimensão existencial. Ao discorrer sobre a segunda vida do 

acontecimento, característica de ressignificação interacional dos acontecimentos e suas formas de 

atualização, Quéré (2005) nos apresenta ao longo da construção de seu raciocínio o caráter 

relacional do acontecimento para consolidar assim a sua existência em nosso espectro social. Ele 

levanta questões a respeito do lugar da mídia na configuração das coisas que acontecem, 

introduzindo reflexões sobre o acontecimento jornalístico. 

Também destacado em França (2012), a segunda vida do acontecimento tem o seu 

desdobramento quando o acontecimento se torna narrativa e um objeto simbólico, ou seja, a partir 

do instante em que o acontecimento passa a ter uma dimensão simbólica e transmuta-se em 

discurso. Podendo se dar tanto em rodas de conversas como por meio do espectro midiático, 

passando, assim, a adquirir novas camadas de complexidade.  

Em um momento de efervescência midiática, como o vivenciado desde os avanços 

tecnológicos responsáveis pela abertura de mais um canal de comunicação, a internet, nota-se um 

território fértil tanto para a produção como para a repercussão dos acontecimentos. Um momento 

em que aparentemente tudo é noticiado, em que há um grande fluxo de compartilhamento das 

informações.  
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Nesse contexto, pensa-se o caso Marielle como um exemplo para elucidarmos a discussão 

acerca da construção do acontecimento, sua configuração e reverberação nas mídias, com foco nas 

narrativas produzidas pelos veículos Ponte Jornalismo, Nexo Jornal e Jornalistas Livres. Tendo 

em conta que o mesmo se atualiza dentre as discussões sociais e por meio das produções realizadas 

pelos veículos em foco. O caso que traz à tona discussões sociais que permeiam a narrativa de vida 

da vereadora, por sua vez, também elucida questões sociais e como elas têm sido abordadas no 

espectro midiático. Marielle está presente desde em nomes de ruas, praças e estações de metrô, 

discussões nas redes sociais, até em episódios de ódio às camadas populares, como o protagonizado 

pelos candidatos do partido PSL-Rio que partiram uma placa com o nome da vereadora em meio a 

ato de campanha eleitoral em outubro de 2018. Essa atitude gerou uma comoção7 que resultou no 

financiamento coletivo para a produção e distribuição de novas placas e doações para ONGs 

apoiadas pela vereadora. O acontecimento reverbera, dialoga e é ressignificado. Marielle aciona 

discussões, se configurando em um acontecimento em curso que segue afetando os mais diversos 

atores sociais, como evidenciaremos nos capítulos que se seguem.  

Refletir sobre o acontecimento a partir de Marielle é questionar o papel ocupado pelas 

pautas sociais dentro das agendas dos produtos midiáticos e por que a campanha “Quem mandou 

matar Marielle?” gerou e gera tanto incômodo na sociedade brasileira. Pensar na construção do 

“acontecimento Marielle Franco” é ponderar sobre a teia de tensões que acarretou a disputa de 

narrativas envolvendo o acontecimento em curso.  

Essa ocorrência representa mais um elo na complexa teia de violências que acometem o 

estado brasileiro. Atualmente é preciso pensar sobre as marcas que atravessaram essas construções 

até chegarmos às condições atuais. O uso da violência como política não é um artefato novo do 

jogo institucional, mas sim uma ferramenta que torna a sociedade refém de si mesma desde muito 

antes do Estado democrático de direito. "Por mais que a violência política esteja presente, que faça 

parte dos embates cotidianos, ela é sempre marcada com os signos da excepcionalidade, do desvio" 

(Miguel, 2015, p. 1). No “acontecimento Marielle” a violência se apresenta e é representada em 

várias camadas e construções. Ela tem início em seu assassinato como fato consumado, seguido 

por sua reprodução nos meios de comunicação, e é revisitada por meio dos ataques políticos contra 

                                                
7 Após ataques, campanha por placas de Marielle já arrecada R$ 28 mil. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/apos-ataques-campanha-por-placas-de-marielle-ja-

arrecada-r-28-mil> Acesso em 13 de agosto de. 2019. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/apos-ataques-campanha-por-placas-de-marielle-ja-arrecada-r-28-mil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/apos-ataques-campanha-por-placas-de-marielle-ja-arrecada-r-28-mil
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sua memória e consequentemente proferidos a sua família. Uma história de gente de origem 

humilde que passa a se encontrar em um ambiente de constante disputa de sentidos.  

A violência escancarada no caso Marielle ainda é a mesma que acaba sendo, muitas vezes, 

naturalizada no dia a dia dos mais tradicionais jornais do país, sejam eles impressos, televisivos, 

radiofônicos ou on-line. A violência sofrida pelos corpos negros, periféricos e LGBTQIA+ no 

Brasil é apresentada, frequentemente, como algo banal. Mas isso não é uma cena recente, para 

alcançar esta conjuntura, foram necessários anos de opressões e construções sociais que 

referendaram atitudes que reforçam preconceitos raciais, sociais e lgbtfóbicos muitas vezes 

representados em tais produtos midiáticos. 

1.3 - Narrativas  

A partir das histórias que lemos nos meios de comunicação, que compartilhamos com 

amigos e colegas, que temos acesso por meio das narrativas construídas através dos rádios, jornais, 

programas televisivos e interações nas mídias sociais fazemos parte de uma rede que narra e é 

narrada. Acontecimentos, com suas narrativas configuradas, passam por processos de 

individualização e se estabelecem em espaços de disputa, sejam eles constituídos por vieses 

ideológicos dos meios de comunicação dos quais passam a constituir, ou mesmo dos narradores 

que dele se apropriaram. Acontecimentos que convocam o debate público acerca de problemas 

sociais e do dia a dia da população.  

Neste contexto, ao buscarmos nas narrativas desenvolvidas nos veículos de mídia 

alternativa, explorados nesse trabalho, buscamos estreitar o entendimento feito em suas narrativas 

dos fatores sociais acionados pelo caso “Marielle Franco”. Pensando o acontecimento e o 

desenvolvimento de uma segunda vida, provocando afetação e sendo afetado ao longo de sua 

reverberação nos mais distintos meios. A narrativa enquanto estrutura de partilha e compreensão 

dos acontecimentos é estabelecida como uma ferramenta de entendimento das realidades nela 

dispostas. Sendo assim, é responsável por correlacionar experiência, cotidiano, presente, 

acontecimento, interações e atores sociais.  
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Ricoeur (2010) ao propor em seu projeto a tríplice mimesis caminha para além da 

compreensão de mundo na narrativa (mímeses II), mas em sua interrelação do mundo prefigurado 

(mimesis I) de prática e ação, e o mundo refigurado (mimesis III), o antes e depois do texto. 

Partindo disso, o momento de interação da mímeses, sendo momentos contextuais ao texto e à 

atividade de leitura, como momentos de afetações e de constância de trocas de entendimentos e 

leituras, a narrativa é constituída e constantemente retrabalhada.  

 

 

é tarefa da hermenêutica reconstituir o conjunto de operações pelas quais uma obra se 

destaca do fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser dada por um autor a um leitor 

que a recebe e assim muda seu agir. […] preocupa-se em reconstruir todo o arco das 

operações mediante as quais a experiência prática dá a si mesma obras, autores e leitores. 
[…] A questão é portanto o processo concreto pelo qual a configuração textual faz a 

mediação entre a prefiguração do campo prático e sua refiguração pela recepção da obra 

(RICOEUR, 2010, p. 94-95) 

 

Consideramos, portanto, que há uma proliferação de narrativas na sociedade justamente por 

conta de seu caráter acional. O conceito apresentado por Bruno Souza Leal nos ajuda a entender 

um pouco mais sobre esse processo: “Narrar é estabelecer um modo de compreensão do mundo, 

de configurar experiências e realidades, de comunicar-se com o outro” (2013, p. 28). Essa 

perspectiva indica que a narrativa é muto mais que uma modalidade textual, já que envolve pessoas, 

situações, fenômenos, ideias e experiências.  

 No âmbito jornalístico, consideramos, de maneira crítica, que as informações não são 

simples representações do real. Há uma dinâmica que envolve linguagens, valores e contradições 

que não são fáceis de serem equacionadas, afinal, entendemos o jornalismo como um espaço de 

produção de sentidos no interior da sociedade. Esse tensionamento do real, provocado pelo 

jornalismo, deve ser sempre objeto de estudos e pesquisas no sentido de se refletir sobre os modos 

de configuração das narrativas pelo fazer jornalístico. 

 A narrativa jornalística aciona diversos sentidos da existência humana, já que são sujeitos 

que escrevem os relatos, instituições que proporcionam as condições da produção e reprodução 

desses relatos, além do processo de recepção que não pode ser definido a priori. Novamente 

podemos acionar Bruno Souza Leal quando ele diz que “o jornalismo e seus modos de fazer e 

narrar são instâncias que mobilizam tanto a produção de significado, ou seja, a circulação de 
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informação, como outras dimensões de sentido” (2011, p. 106-107). Afirmamos então o caráter 

extensivo e produtivo das narrativas. 

Assim sendo, a narrativa desenvolvida no escopo da cobertura jornalística do assassinato 

da vereadora Marielle nos possibilita a observação da constituição de uma narrativa social acerca 

dos temas por ela engendrados. Além disso, nos permite ter um panorama do que o jornalismo, 

autointitulado independente, traz de novo para a construção de histórias diretamente marcadas por 

violências sociais.   

 

1.4 – Violência estrutural 

Há 131 anos, foi sancionada no Brasil a Lei Áurea, que marcou o fim institucional do 

regime escravista, mas não o seu término prático. A partir da libertação dos escravos, a sociedade 

brasileira, ainda em processo de formação, ensaia os primeiros passos para a constituição dos 

direitos civis e a elaboração das questões raciais. Essa construção passa por desavenças sociais com 

extratos de diferenciação bem definidos, sendo um dos seus principais marcadores a questão racial. 

Com o fim da escravidão e a ausência de um processo de integração social da comunidade 

negra que já se encontrava há anos em terras brasileiras, o negro se torna um problema social a ser 

silenciado. A sociedade brasileira passa a se basear em uma falácia narrativa através do imaginário 

de uma sociedade miscigenada (apagando, inclusive, os estupros praticados por senhores de 

escravos), harmônica e, arriscamos a dizer, igualitária, a chamada “democracia racial”.  

Abdias Nascimento em “O Genocídio do Negro Brasileiro” apresenta a sua visão sobre 

como a sociedade brasileira reafirma a existência de tal “democracia racial” no Brasil:  

Há ainda outra lenda justificadora da tese da democracia, “democracia racial” no Brasil: 

ela se localiza na mistificação da sobrevivência cultural africana. Este fundamental 

argumento se reveste de grave período, pois seu apelo tem sido sedutor e capaz de captar 

amplo e entusiástico suporte. Postula o mito de que a sobrevivência de traços da cultura 

africana na sociedade brasileira teria sido o resultado de relações relaxadas e amigáveis 

entre senhores e escravos. Canções danças, comidas, religiões, linguagem, de origem 
africana, presentes como elemento integral da cultura brasileira, seriam outros tantos 
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comprovantes da ausência de preconceito e discriminação racial dos brasileiros “brancos”. 

(NASCIMENTO, 1978, p. 55) 

A relutância de uma democracia racial real, de inclusão, incomoda principalmente aqueles 

que, como herança dos anos de opressão, se beneficiaram e até hoje colhem dos frutos das cicatrizes 

da formação do Brasil, negando a reparação aos povos historicamente marginalizados e vulneráveis 

socialmente, além de promover a manutenção e a perpetuação de tais desigualdades. Desse modo, 

contribui-se para o crescimento de uma população excluída das lógicas de consumo – o coração do 

sistema capitalista – e dos meios de trabalho que possibilitariam a sua inserção por meio de seus 

ganhos. Abaixo é possível visualizar como a desigualdade histórica ainda reflete na atual 

conjuntura da sociedade brasileira: 

 

Figura 2 – Rendimento médio em 2016 de acordo com a cor  

 

Fonte: PNAD Contínua 2016 / PNAD Contínua – 4º TRI 2017 /Agência IBGE de notícias. 

 

 

Figura 3 – Taxa de Desocupação em 2016 de acordo com a cor 
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Fonte: PNAD Contínua 2016 / PNAD Contínua – 4º TRI 2017 /Agência IBGE de notícias. 

 

Figura 4 – Trabalho infantil de acordo com a cor 

 

Fonte: PNAD Contínua 2016 / PNAD Contínua – 4º TRI 2017 /Agência IBGE de notícias. 

 

Figura 5 – Analfabetismo em 2016 de acordo com a cor 
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Fonte: PNAD Contínua 2016 / PNAD Contínua – 4º TRI 2017 /Agência IBGE de notícias. 

 

Mesmo tendo passado mais de um século após a abolição dos escravos, esses dados ainda 

sofrem reflexos da política de eugenia praticada no país no período pós-abolicionista. Práticas 

como a política de imigração da classe trabalhadora europeia buscaram, além de mão de obra barata 

para substituição da mão de obra escrava, almejar o embranquecimento da população através do 

cruzamento entre brasileiros e europeus objetivando a constituição de um “povo civilizado”, ou 

seja, branco, em contrapartida ao estereótipo do selvagem materializado na figura do negro.  

Com isso, nos campos e grandes centros, os milhares de escravos recém-libertos se 

encontraram à mercê da própria sorte. Essa conjuntura fundamenta os pilares dos primeiros guetos 

e favelas que vieram a compor a sociedade brasileira, e a relação entre a comunidade negra e as 

instituições se baseia na reprodução dos relacionamentos com os senhores de escravos e capitães 

do mato, atravessada por maus tratos e mortes. 

Existe a negação da presença de um genocídio em curso da comunidade negra no país, além 

do racismo estrutural que mata. No Brasil, um jovem negro é morto a cada 23 minutos, segundo a 

CPI do Assassinato de Jovens8, lançada e elaborada em 2016 pelo governo federal.  

Os negros (soma de pretos e pardos, segundo classificação do IBGE) representaram 75,7% 

das vítimas de homicídios, com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 37,8. 

Comparativamente, entre os não negros (soma de brancos, amarelos e indígenas) a taxa 

                                                
8 Relatório final da CPI de assassinato de jovens. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/06/08/veja-a-integra-do-relatorio-da-cpi-do-assassinato-de-

jovens> Acesso em 13 de agosto de 2019. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/06/08/veja-a-integra-do-relatorio-da-cpi-do-assassinato-de-jovens
https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/06/08/veja-a-integra-do-relatorio-da-cpi-do-assassinato-de-jovens
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foi de 13,9, o que significa que, para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 negros 

foram mortos. (IPEA, 2020) 

O Atlas ainda aponta que o principal alvo da brutalidade policial é o jovem negro e pobre, 

já que a violência tem maior incidência nas zonas periféricas das grandes cidades. Em meio ao 

preconceito velado existente no país, esse jovem é considerado um suspeito em potencial. Esse 

preconceito é justamente decorrente do racismo estrutural fruto da herança escravagista que 

permeia a sociedade e perpetua seus estereótipos até os dias atuais, sendo o lugar-comum onde é 

reproduzida a imagem da comunidade perigosa, do agressor, em que se institucionaliza a violência 

potencial, o estigma da brutalidade de toda uma comunidade como regra. 

As lutas por sobrevivência da comunidade negra dialogam com as lutas por melhores 

condições de vida, crescimento social e acesso aos espaços de tomada de decisão. Reivindicações 

que têm sua validade constantemente questionada por elites que se perpetuaram no poder ao longo 

das gerações. Lutas que encontram na mobilidade social seletiva e no auxílio dos poderes públicos 

à manutenção desses privilégios os entraves responsáveis por engessar a grande maioria dessas 

populações em comunidades marginalizadas e segregadas dentro do arquétipo da violência 

estrutural, física, do tráfico e dos confrontos policiais. 

No Brasil, esse genocídio é legitimado por trás da alcunha de segurança pública, sendo que 

a polícia do país é a que mais mata e a que mais morre, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública9 (2014). Esse conflito caracterizado pelo embate da sociedade civil versus a instituição tem 

ainda mais um agravante, a disputa entre iguais, já que as corporações têm um quadro de 

composição expressivo com negros. O livro “O negro na Polícia Militar: crime, cor e carreira no 

Rio de Janeiro”, do jornalista e professor da PUC-Rio Carlos Nobre, traz o estudo realizado no 

estado do Rio de Janeiro, no qual o autor acompanhou durante dois anos o trabalho realizado em 

cinco unidades da corporação: Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), Grupamento de 

Apoio em Áreas Especiais (GPAE Pavão-Pavãozinho e Cantagalo), 12º BPM (Niterói), 19º BPM 

(Copacabana) e Quartel-General (Centro). Uma das constatações mais significativas do estudo, que 

ouviu 49 praças e oficiais negros através de entrevistas com duração de duas horas cada, é que a 

PM é a instituição estatal no Rio que mais emprega negros. Pelo menos 60% da tropa (oficiais e 

                                                
9 Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2014. Disponível em: 

<http://www.forumseguranca.org.br/storage/8_anuario_2014_20150309.pdf > Acesso em 13 de agosto de 2019. 

http://www.forumseguranca.org.br/storage/8_anuario_2014_20150309.pdf
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praças) são afrodescendentes, segundo Nobre. Se levados em conta somente os praças, o percentual 

de afrodescendentes sobe para 66%. Estatística motivada principalmente pela fuga ao estereótipo 

do negro associado a desordem e ao conflito, já que esses policiais encontram na carreira um meio 

de ser colocado em uma posição merecedora de respeito. Os entrevistados também consideraram 

a instituição mais “igualitária”, na qual o racismo é velado – não explícito –, menor que “lá fora”, 

ao se referirem à sociedade civil. 

Um dos desafios para defensores dos direitos humanos é superar a oposição entre política 

e direitos humanos, principalmente no que toca a elucidação de pautas como a desmilitarização da 

polícia, já que também se reconhece como vítima da violência institucional do Estado, com salários 

precários, falta de preparo e de materiais adequados para uma atuação minimamente segura.  

Este genocídio da população negra, protagonizado por instâncias de promoção à segurança 

pública, representados pela força policial, só em 2013 matou 2.212 pessoas segundo os dados 

divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O grupo de estudo da Fundação Getúlio 

Vargas no projeto “Quem Policia a Polícia?” mapeou as decisões judiciais em que foram alegadas 

como “fundada suspeita” e concluiu que policiais criminalizam regiões, criam “figurinhas 

carimbadas” e usam o termo “conduta sugestiva” com frequência para justificar uma abordagem. 

Temos ainda um exemplo recente de uma juíza que proferiu uma sentença de 14 anos de prisão 

para um homem com base na questão racial:  

Sobre sua conduta social nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em 

razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento, 

juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo 

que deve ser valorada negativamente10. 

Assim, podemos considerar que a libertação dos escravos não pode ser considerada como 

um fato consumado, e sim como um processo ainda em curso sendo fortemente destacado pelas 

fortes marcas sociais na história recente do Brasil.  

                                                
10 Disponível em: <https://ponte.org/juiza-condena-homem-negro-em-razao-da-sua-raca-por-roubo/>. Acesso em 18 

de agosto de 2020. 

https://ponte.org/juiza-condena-homem-negro-em-razao-da-sua-raca-por-roubo/


32 

 

De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE11 em 2018, 50% dos brasileiros concordam 

com a máxima que diz que “bandido bom é bandido morto”, frase que legitima o genocídio em 

curso no país, visto que são os negros as populações mais afetadas por essa perspectiva. Esse 

discurso fortemente adotado pelos ditos “cidadãos de bem”, carrega o racismo estrutural e o 

desprezo pelo “outro”, aquilo que é diferente, sendo esse diferente o errado. Fortemente enraizado 

nas camadas sociais de classe média e escolarizada o ódio ao pobre, ao negro, ao gay, aos 

programas sociais, à mobilidade econômica, são marcas de um discurso de teor fascista que ronda 

a sociedade brasileira. 

Quando adentramos a discussão sobre o que significa a violência no Brasil, nos deparamos 

com uma complexidade de nuances a respeito do conceito de violência. Luiz Eduardo Soares 

(2011) questiona a formação do termo violência trazendo um recorte temporal da sua formação, 

desde o uso da violência por parte das religiões como forma de castigo até a pena de morte 

naturalizada nas mais diferentes localidades, seja ela de fato legalizada ou não. Ao iniciar esse 

diálogo, Soares busca alcançar a conceptualização da violência como espetáculo, “mais do que 

morrer é preciso sofrer até o fim” (Soares, 2011, p. 22) prática que constitui a formação de uma 

racionalidade punitivista e sectária. Logo, assistir às execuções faz parte de uma lógica educativa, 

assim como uma espécie de advertência.  

Esses eminentes pensadores não percebiam que a brutalidade do castigo e sua exibição 

despudorada valorizavam a violência como linguagem e serviam para, subliminarmente, 

formar a sociedade no emprego da força bruta como método eficiente e legítimo de 

processar os conflitos e as emoções negativas. (SOARES, 2011, p. 23)  

Outro estudioso que reflete sobre a violência, mais propriamente sobre violência e política, 

Luís Felipe Miguel (2005), questiona proposições (em especial as de Hannah Arendt) que 

desconsideram a violência estrutural como um elemento central na vivência cotidiana. Ele diz que 

a violência estrutural “é camuflada por sua conformidade às regras; é naturalizada por sua presença 

permanente na tessitura das relações sociais; é invisibilizada porque, ao contrário da violência 

                                                
11 Ibope: 50% dos brasileiros acham que ‘bandido bom é bandido morto’. Disponível em: 

<https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ibope-50-dos-brasileiros-acham-que-bandido-bom-e-bandido-

morto.html> Acesso em 1º de agosto de 2019. 

https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ibope-50-dos-brasileiros-acham-que-bandido-bom-e-bandido-morto.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ibope-50-dos-brasileiros-acham-que-bandido-bom-e-bandido-morto.html
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aberta, não aparece como uma ruptura da normalidade'' (p. 33). Vale acompanhar seus argumentos 

a seguir, pois contribuem para compreendermos a situação de desigualdade que acomete o Brasil: 

A violência estrutural é um componente permanente da política, afirmação que pode ser 

entendida de três formas complementares. Em primeiro lugar, os constrangimentos que 

ela impõe afetam diferentemente os diferentes grupos sociais, distribuindo de forma muito 

desigual os recursos necessários para a ação política. Em segundo lugar, é o poder político 

que mobiliza as forças da ordem, que simultaneamente buscam impedir a violência aberta 

e evitar a oposição à violência estrutural. Por fim, os mecanismos que geram tal violência 

são – a despeito do que gostaria Hannah Arendt – uma das questões centrais da luta 

política. (MIGUEL, 2004, p. 33) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 1948, estima 

que se passe a valorizar cada indivíduo como portador de direitos naturais e como cidadão, 

reconhecendo a singularidade de todo ser humano. Justiça não deveria ser um novo termo para 

vingança, mas o que se observa nos guetos sociais é o crescimento de uma crença messiânica, com 

o agravante de que, ao atual presidente, tudo é permitido em prol de um bem maior. No caso, a 

reprodução deste pensamento dentro das forças policiais é a validação de uma perseguição às 

comunidades negras. Geralmente o que se encontra do outro lado, no mal, é o negro, pobre e 

periférico.  

Em sua dissertação de mestrado, Marielle Franco, figura central desta dissertação, trabalhou 

com a temática da Intervenção Militar do Rio de Janeiro. Em “UPP, a redução da favela a três 

letras”, a vereadora refletiu sobre a intervenção e seu aspecto nocivo às comunidades periféricas 

da cidade. Em seu trabalho, ela aborda o aspecto violento das políticas públicas da cidade e como 

é validado o discurso velado das comunidades pretas pobres e periféricas.  

A frase “a polícia que reprime na avenida é a mesma que mata na favela”, lançada pela 

Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, ou “no centro da cidade a bala 

é de borracha, nas favelas a bala é de verdade” simbolizam uma triste atuação das forças 

de segurança do estado do Rio de Janeiro. (FRANCO, 2014, p. 92)  
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A violência policial que toma as ruas e vielas das comunidades não agride quem se 

estabelece distante e protegido daquela realidade, um exemplo é como se dá a atuação das forças 

militares nas regiões nobres da cidade onde as balas são de borracha e a discrepância nas 

comunidades onde um tiro pode ser letal. Em seu trabalho, Marielle aponta que é no espaço das 

favelas que a violência policial atinge o seu maior potencial de expressão repressiva.  

Pensando a violência no campo da comunicação, Jewkes (2004) em Media and Crime Keys 

Approaches Criminology, questiona por que nós, a audiência, somos tão fascinados por crime e 

desvio. Ele tenciona o papel desenvolvido pelos meios de comunicação no reforço do medo social 

decorrente da espetacularização da violência.  

Para Silva (2007), a cobertura jornalística brasileira tende a amplificar a violência, 

ocasionando uma sensação de pânico e insegurança, o que pode culminar no recrudescimento das 

políticas coercitivas de combate à violência e na militarização das ruas: A disseminação das 

práticas violentas gera, por sua vez, um sentimento crescente de insegurança que invade toda a 

cidade, inclusive os bairros nobres. Musemeci justifica tal característica com a preposição de que: 

Os jornais por cobrirem com mais afinco os crimes que ocorrem na área em que reside o 

seu público leitor induz o espectador daquele conteúdo a perceber o problema de forma 

distorcida, com a falsa impressão de que as áreas nobres são as mais afetadas já que estão 

nas páginas dos jornais assiduamente (2007, p. 154). 

Ao refletir sobre o espaço ocupado pela periferia neste espectro jornalístico, Elton Antunes 

(2004), inspirado na obra de Foucault, também questiona o perfil dessa pessoa que aparece como 

protagonista desta situação de violência: 

é um personagem, um ser que tem em seu passado individual o princípio de explicação 

dos seus atos. A dimensão de idealidade faz com que o indivíduo seja julgado não pelo o 
que fez, mas pelo o que é: na fixação do passado e durante a punição, o passado do 

indivíduo e o que revela de suas propensões futuras estão em jogo. (2004, p. 104) 

Quando pensamos no papel da periferia nas páginas jornalísticas, ao menos na chamada 

imprensa tradicional, mesmo em 2020 ainda é possível encontrarmos uma reprodução de 
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estereótipos vivenciados pelo negro desde os tempos coloniais: o preguiçoso, o violento, o 

malandro, a mulher negra sexualizada e afins.  

Mas por que o jornalismo segue dando as mesmas abordagens para as narrativas da 

violência? No noticiário sobre o crime, Reiner (2002) destaca o fato de que a polícia e a justiça 

criminal são possuidoras da maioria das informações buscadas pelos repórteres, o que confere a 

essas situações certo grau de poder como fonte essencialmente credível. Para o autor, “isso significa 

que as fontes institucionais como a polícia se tornam os ‘definidores primários’ das notícias sobre 

o crime, as quais tendem a filtrá-las através das suas perspectivas” (Reiner, 2002, p. 403). A mídia, 

de forma geral, passa a atuar não como um dispositivo de reflexão social, mas sim como um 

instrumento de reafirmação dos estereótipos enquadrados pelos policiais. Limitando, ainda, a 

capacidade da imprensa de criticar as ações das forças de segurança, em um cenário em que a 

mesma toma apenas o seu lado da história.  

Compreendendo que, na atualidade, há outras maneiras de cobertura sobre a violência, a 

intenção principal deste trabalho é entender e interpretar os aspectos que norteiam a produção 

jornalística originada a partir desse acontecimento e refletir sobre o papel ocupado por minorias 

sociais dentro dessas narrativas e como o caso Marielle nos fará refletir sobre as coberturas 

realizadas sobre esses corpos em uma sociedade racista e homofóbica, através da proposta de 

conteúdo administrada nos meios de comunicação Ponte Jornalismo12, Jornalistas Livres13 e 

Nexo14 Jornal.  

A escolha dos três veículos mencionados ocorre por conta da forma diferenciada de 

captação, produção, edição e veiculação do conteúdo jornalístico. Temos uma situação em que 

outras fontes são acionadas além da polícia, seja para o processo de produção das matérias, seja 

pela própria produção do conteúdo. Os três veículos trabalham com “arranjos econômicos 

alternativos às corporações de mídia” (Fígaro, 2018), com conteúdo digital e redes sociais como 

elementos centrais nesse processo. 

No caso da Ponte, isso acontece ao produzir um jornalismo nomeado por ela como 

“humanizado”, que aciona um processo de construção de narrativas mais inclusivas e sensíveis às 

questões sociais e contra a normalização de estereótipos sociais. Por realizar um jornalismo com 

                                                
12 Ponte Jornalismo. Disponível em: <https://ponte.org/contact/autores/> Acesso em 31 de março de 2020. 
13 Jornalistas Livres: Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/> - Acesso em 31 de março de 2020.  
14 Nexo Jornal: Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo>- Acesso em 31 de março de 

2020.  

https://ponte.org/contact/autores/
https://jornalistaslivres.org/quem-somos/
https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo
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foco na violência social que domina a narrativa dos corpos periféricos, a Ponte vai desenvolver 

uma cobertura que busca trazer uma nova perspectiva para essas trajetórias encarceradas na tensão 

social, como será apresentado mais adiante. 

Jornalistas Livres é uma rede de coletivos de comunicação que se apresenta em seu 

manifesto como:  

 

Rede de coletivos originada na diversidade. Existimos em contraponto à falsa unidade de 

pensamentos e ação do jornalismo praticado pela mídia tradicional centralizada e 

centralizadora. Pensamos com nossas próprias cabeças, cada um(a) de nós com sua própria 

cabeça. Os valores que nos unem são o amor apaixonado pela democracia e a defesa dos 

direitos humanos. (Jornalistas Livres, 2015) 

 

 

 

Eles defendem um sistema de produção de conteúdo pautado por ideais que confrontam a 

lógica mercadológica e a imparcialidade procurada pelas redações dos chamados jornais de 

referência ou tradicionais. Em determinado ponto, o manifesto também chama atenção ao afirmar 

que a matéria-prima de suas reportagens é HUMANA, assim mesmo, em caixa alta. “Almejamos 

um jornalismo humano, humanizado e humanizador, ancorado principalmente em personagens da 

vida real (não só em estatísticas)”, reforça a publicação. 

Já o Nexo é um Jornal digital criado em 2015 com a proposta de ser uma plataforma com o 

objetivo de apresentar o contexto às notícias e ampliar o acesso a dados e estatísticas. Produzindo 

um jornalismo que contribui para o debate público e por meio dos instrumentos como infográficos, 

materiais interativos, vídeos e podcasts, “colocar a experiência do usuário no centro da produção 

dialogando com as mais diversas perspectivas, grupos sociais e políticos”. A sua redação não vai 

para a rua para a produção de matérias, sua equipe trabalha com o “jornalismo de expressão”, 

“jornalismo de contexto” produzindo conteúdos atemporais ricos em informações técnicas. 

Membro do Trust Project15, o Nexo é um dos veículos que compõem este consórcio de grandes 

empresas de notícias com o objetivo de devolver padrões de transparência, avaliação da qualidade 

e credibilidade do jornalismo com parceiros em todo o mundo. 

As iniciativas jornalísticas que serão trabalhadas na presente pesquisa têm como objetivo a 

implementação de uma comunicação mais inclusiva, de qualidade e de acesso facilitado ao grande 

                                                
15 O consórcio tem como objetivo “ampliar o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão, inclusão e 

justiça para que o público possa fazer escolhas informadas sobre notícias”. Disponível em: 

<https://thetrustproject.org/about/> Acesso em: 15 de outubro de 2020. 

 

https://thetrustproject.org/about/
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público. Modelos comprometidos com o desenvolvimento de pautas de cunho social e político em 

suas redações, que ganharam espaço com o crescimento de iniciativas destinadas ao formato 

digital. O nosso propósito então é acompanhar esse objetivo e conferir as abordagens desses 

veículos a partir do “acontecimento Marielle”. 

Temas como as questões de gênero, que permeiam a trajetória da vereadora Marielle 

Franco, a representatividade de uma mulher negra em uma casa legislativa como o Rio de Janeiro, 

o espaço por ela ocupado dentro da militância dos movimentos LGBTQIA+ e Negro, e como a sua 

voz agora repercute em publicações jornalísticas são o foco da discussão que faremos a seguir. 

1.5 – Gênero: uma discussão necessária  

Ao discutirmos feminismos, não podemos deixar de mencionar o viés decolonial que o 

mesmo adquire a partir de organizações que avançam a discussão sobre a interseccionalidade. O 

pensamento feminista negro já traz em si a concepção da diferenciação que existe entre a vivência 

de mulheres negras em contrapartida às pautas levantadas por movimentos feministas com 

hegemonia de mulheres brancas. A divergência advém desde os movimentos sufragistas, que por 

sua vez não abraçaram a causa antirracista por “medo” do sufrágio do homem negro, reproduzindo 

o racismo na época. Angela Davis (1982) em ‘Mulheres, Raça e Classe’ aponta ao longo de sua 

pesquisa a divergência entre as pautas dos movimentos e a diferenciação dos papéis sociais 

ocupados pelos corpos de mulheres negras na sociedade americana. As mulheres negras, partindo 

de uma perspectiva social divergente do lugar ocupado da mulher branca, se veem impelidas a se 

afastarem da luta por direitos para abraçar as pautas de sua comunidade em tempos de perseguições 

e linchamentos públicos.  

Os anos 1890 foram os mais difíceis para a população negra desde a abolição da 

escravatura, e as mulheres se sentiam naturalmente obrigadas a se juntar à luta de 

resistência de seu povo. Foi em reação à desenfreada onda de linchamentos e ao abuso 

sexual indiscriminados de mulheres negras que as primeiras associações de mulheres 

negras foram estabelecidas. (DAVIS, 1982, p. 121) 
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Pensar em feminismo é pensar em feminismos, no plural, para que assim seja possível 

abranger a subjetividade que permeia a narrativa de cada mulher. María Lugones (2014), que fala 

a partir de uma perspectiva da colonização de povos indígenas nas Américas, apresenta como a 

colonização e o capitalismo conseguem separar as mulheres das mulheres de cor. Em seu trabalho, 

a autora expõe como o processo de colonização desumaniza os povos ali existentes e os insere em 

uma dicotomia inexistente nas sociedades que ali preexistiam. Eles acabam em uma posição de não 

humanos a serem adestrados.  

Em uma sociedade capitalista, em que o valor dado ao ser humano é proporcional ao seu 

capital financeiro, ao encerrarem a figura da mulher em um ambiente doméstico, esvazia-se o seu 

valor. Lugones (2014) apresenta como alternativa para compreendermos a opressão sofrida por 

mulheres subalternizadas através de processos combinados de racialização, colonização, 

exploração capitalista e heterossexualismo e pensar uma forma de superar a “colonialidade de 

gênero”. Sojourner Truth, (1851) em seu discurso “E não sou eu uma mulher?” proferido na 

convenção ‘Women’s Rights Convention em Akron’, Ohio, Estados Unidos, confronta o não lugar 

em que os corpos colonizados e escravizados foram inseridos.  

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, 
e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer 

que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de 

lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou eu uma mulher? Olhem para 

mim? (TRUTH, 1851) 

Para pensar essa interseccionalidade do não lugar imposta às mulheres, como indagou 

Sojourner, Lugones (2014) denuncia que a colonização nos deixou, mas “a colonialidade de gênero 

ainda está conosco, é o que permanece na intersecção de gênero, raça e classe como construtores 

centrais do sistema de poder capitalista mundial” (p. 939). 

Para começarmos a discutir o lugar ocupado pelo gênero nas produções jornalísticas, é 

preciso entender de onde vem a sua conceituação e o lugar que ele ocupa nas teorias queer e 

feminista. Em primeiro lugar, as construções de gênero foram atribuídas erroneamente ao 

condicionamento genético, elas normatizam os lugares de interação social e a performance dos 
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corpos em sociedade. O paradigma estabelecido em torno da heterossexualidade compulsória lança 

ao obscurantismo as outras formas de se relacionar afetivamente e socialmente.  

Questões estruturantes sobre as perspectivas das performances de gênero vêm ocupando 

lugares centrais no debate público há um período curto de tempo. Desde as pautas feministas à luta 

por direitos das comunidades LGBTQIA+, esses movimentos ainda se encontram em um espaço 

de disputa e em constante busca por direitos. Não devemos deixar de lembrar que o sufrágio 

feminino no Brasil foi estabelecido apenas em 1932, pouco mais de 80 anos, e apenas no ano de 

2020 bancos de sangue passaram a aceitar doações de homossexuais masculinos16. As questões de 

gênero atravessam nossas relações sociais, desde nossa performance diária, como os lugares e 

postos de trabalhos que nos são possibilitados ocupar e ascender, até em como seremos lidos, vistos 

e tratados em relações cotidianas.  

A expressão de gênero e a forma como ela nos é apresentada acontece desde a infância. Os 

corpos e a forma como são entendidos socialmente passam por um processo de construção de suas 

identidades que vem desde as primeiras experiências de sociabilidade, como a decisão do quarto 

do bebê, as cores que vão acompanhar essa criação, azul para meninos e rosa para meninas, e são 

reforçadas ao longo de toda a vida escolar e suas primeiras experiências afetivas.  

Ser lido como uma pessoa do gênero masculino acarreta em uma trajetória carregada de 

significados, como uma masculinidade inerente e tóxica – meninos são desencorajados a 

demonstrar afeto e cuidado. No caso do gênero feminino, essa experiência aborda aspectos como 

delicadeza, sensibilidade e uma cobrança pelo instinto maternal. Claro que essas experiências são 

vividas de forma distintas de acordo com a classe e principalmente a raça desses corpos. Assim 

como a sexualidade, em que a heteronormatividade é designada como a regra, e a sua negação 

impõe obstáculos a esses corpos desviantes em meio ao sistema em vigor, mesmo não explícito. A 

performance de gênero, como explica Judith Butler, é algo construído. 

Judith Butler, ao trabalhar as questões de sexo e gênero em sua obra, irá contribuir para a 

desconstrução do sujeito, apresentando as suas possibilidades de subversão. Tema abordado em 

dois livros publicados na década de 1990: Gender Trouble: feminism and the subversion of identity 

(1990) e Bodies That Matter: on the discursive limits of "sex" (1993). Ela caracteriza a identidade 

                                                
16 Hemominas passa a aceitar doação de sangue por homossexuais masculinos – Disponível em: 

<https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/hemominas-passa-a-aceitar-doa%C3%A7%C3%A3o-de-sangue-por-

homossexuais-masculinos-1.792085> Acesso em 13 de agosto de 2020.  

 

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/hemominas-passa-a-aceitar-doa%C3%A7%C3%A3o-de-sangue-por-homossexuais-masculinos-1.792085
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/hemominas-passa-a-aceitar-doa%C3%A7%C3%A3o-de-sangue-por-homossexuais-masculinos-1.792085
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de sexo e gênero como performativa, ou seja, o gênero é construído por uma série de ações que o 

definem e não têm ligação com a sua definição biológica de ser humano. Sua ideia é baseada na 

proposição de que não se separa corpo e mente. Ela afirma que o corpo não tem nada de natural, 

ele é construído à medida que a criança é educada pelos instrumentos sociais de poder que a levam 

a se transformar em um homem ou mulher. 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado 'sexo' seja 

tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o 

gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma. 

Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido definir o 

gênero como a interpretação cultural do sexo. (BUTLER, 2010, p. 25) 

Ao adentrar a discussão de gênero, Guacira Louro vai contribuir com a desconstrução do 

binarismo normalizado ao afirmar que: “O ato de nomear o corpo acontece no interior de uma 

lógica que supõe o sexo como um ‘dado’ anterior à cultura e lhe atribui um caráter imutável,  

 a-histórico e binário” (LOURO, 2008, p. 17). Os corpos como discursos pré-estabelecidos de uma 

sociedade patriarcal e heteronormativa assumem desde a sua primeira infância performances 

prefiguradas. Sendo assim, menino veste azul e menina veste rosa, como sendo uma das maneiras 

mais rasas de representar os primórdios da masculinidade bruta e abrupta do gênero masculino e a 

delicadeza e sutileza imposta ao gênero feminino, como forma de delimitar os espaços 

performativos desses seres. “Postas dessa maneira, as diferenças entre homens e mulheres seriam 

dadas desde o nascimento, via enquadramento de sujeitos em duas categorias completamente 

distintas e estáveis, baseadas então em fatos físicos que seriam inquestionáveis, os quais 

delimitariam os espaços permitidos (e interditados) aos corpos.” (MENDONÇA, DINIZ, MAIA, 

2020, p. 11). 

Pensar a abertura para as questões de gênero é pensar no escopo presente nos espaços para 

performances trans, para além da norma binária, o espaço ocupado por questões de raça e classe e 

como elas vão interferir nas pautas levantadas dentro dessas mobilizações. “Ainda vivemos em 

uma sociedade que tenta tornar o discurso heterossexual (homem e mulher) como hegemônicos. 

Mas os movimentos sociais e as vidas reais dos sujeitos os colocam em posição de interrogar esse 

dito modelo hegemônico” (Idem, p. 12). As performances de gênero irão influenciar a forma como 
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são construídas as lutas por direitos, assim como as mesmas serão abraçadas pelas mulheres que 

delas fazem parte. As questões de gênero estão presentes em todos os espaços ocupados por 

mulheres, e eles incluem desde a rotina doméstica até as chefes de família que tomam a frente do 

sustento e manutenção das casas das quais fazem parte.  

Muito além da performance, outro fator importante da questão de gênero dentro dos 

movimentos feministas é a discussão sobre os altos índices de feminicídio que acontecem de 

maneira crescente ao longo dos últimos anos. No Brasil, em 2019, foram registrados 1.314 casos 

de feminicídio. O Monitor da Violência17 apontou um crescimento de 7% nos casos de feminicídio 

em relação ao ano de 2018, denunciando a vulnerabilidade vivenciada por mulheres, especialmente 

as da periferia. O termo, reconhecido como lei em 2015, denomina as mortes violentas das 

mulheres em razão de gênero, por sua condição de ser mulher. Por dia, 13 mulheres são 

assassinadas no Brasil, e a sua maioria é negra, segundo o Atlas da Violência de 2019. O estudo 

destaca um crescimento de 20,7% na taxa de feminicídio entre os anos de 2007 e 2017, sendo que 

entre as mulheres negras, em uma década, esse aumento representa 60% dos casos registrados, 

enquanto que em mulheres não negras esse número representou 1,7%. Vale registrar que, durante 

a produção dessa dissertação, em 2020, o mundo vive uma situação de pandemia que exige um 

isolamento social. Essa realidade, ainda em vigência, tem revelado um aumento das denúncias de 

violência, inclusive com cárcere privado, contra as mulheres. Somente no estado de São Paulo, as 

autoridades já registram um aumento de 44,9% das denúncias de violência doméstica segundo o 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)18. 

Em um contexto em que se apresentou ao longo dos últimos anos o crescimento dos casos 

de violência contra a mulher, principalmente nas comunidades negras e indígenas, vale registrar 

que a luta feminista possibilitou a reivindicação de direitos, que, devemos lembrar, não são 

garantidos de maneira plena. Conquistas como a Lei Maria da Penha, a qual: 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 

do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 

                                                
17 Disponível em: <https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/03/05/mesmo-com-queda-recorde-de-

mortes-de-mulheres-brasil-tem-alta-no-numero-de-feminicidios-em-2019.ghtml> Acesso em 23 de março de 2020. 
18 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-04/sp-violencia-contra-mulher-

aumenta-449-durante-pandemia> Acesso em 08 de maio de 2020 

https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/03/05/mesmo-com-queda-recorde-de-mortes-de-mulheres-brasil-tem-alta-no-numero-de-feminicidios-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/03/05/mesmo-com-queda-recorde-de-mortes-de-mulheres-brasil-tem-alta-no-numero-de-feminicidios-em-2019.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-04/sp-violencia-contra-mulher-aumenta-449-durante-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-04/sp-violencia-contra-mulher-aumenta-449-durante-pandemia
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Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo 

Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. ( BRASIL, 

2006, LEI Nº 11.340)  

Avanços que abrangem, também, a luta por assistência social, educação integrada e saúde 

pública. A inserção das questões de gênero na pauta dos movimentos sociais possibilita ganhos 

para a qualidade de vida da sociedade como um todo. No entanto, quando pensamos nas questões 

de gênero, é preciso avaliar como essas pautas têm sido representadas nos poderes públicos. Temos 

aqui como foco a representação feminina nesses espaços. A participação de mulheres na vida 

pública é circunstancialmente inferior à parcela representada por elas na sociedade. Mulheres 

representam 51% da população brasileira, enquanto são sub-representadas nas casas civis e 

distantes dos postos de tomada de decisão. Como fazer política para todos sem a presença desse 

todo? Na tentativa de reverter a situação, a lei brasileira assegura uma porcentagem de 30% com 

máxima de 70% da participação do gênero feminino dos pleitos eleitorais (Lei N.º 9.100, de 29 de 

setembro de 1995). No entanto, pouco tem se observado de uma melhora real com a medida, e 

escândalos sobre o uso de candidaturas “laranjas” e desvio do fundo eleitoral são constantes em 

torno do tema. 

Neste cenário de disputa política pela ocupação de espaços por figuras representativas, ou 

seja, lideranças que representam a maioria da população brasileira – em um contexto de 

marginalização social e econômica – e que buscam a construção de pautas efetivas para a melhora 

das condições de vida nas periferias do país, temos a presença da vereadora Marielle Franco. Com 

uma candidatura propositiva, Marielle pautou os avanços sociais para pessoas que, assim como ela, 

oriundas da favela, pretos, e LGBTQs, tivessem melhores condições de subsistência. A seguir, 

apresentamos algumas propostas apresentadas por Marielle Franco durante seu mandato19. 

Projeto de Lei #AssédioNãoÉPassageiro: A cada 16 horas, uma mulher denuncia ter sofrido 

assédio em algum transporte público no Rio de Janeiro. Fora os que não são reportados. O projeto 

se propõe a realizar campanhas educativas sobre assédio e violência sexual contra as mulheres. 

Divulgação de órgãos responsáveis pelo atendimento de mulheres, incentivando que elas 

                                                
19 Projetos de Lei de Marielle Franco. Disponível em: <https://www.mariellefranco.com.br/projetos-de-lei-marielle-

rio> Acesso em 13 de agosto de 2020 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
https://www.mariellefranco.com.br/projetos-de-lei-marielle-rio
https://www.mariellefranco.com.br/projetos-de-lei-marielle-rio
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denunciem. Formação permanente dos servidores sobre assédio e violência sexual. Multa às 

empresas de ônibus que descumprirem a lei. 

Projeto de Lei 0265/2017 – Lei das Casas de Parto: O projeto busca estimular a criação de 

mais casas de parto, principalmente nas zonas de menor IDH do município. Com base no retorno 

positivo para saúde da mulher e do bebê, além de gerar menos custos para o município do Rio de 

Janeiro amenizando as sobrecargas das maternidades de grande porte.  

Projeto de Lei 0017/2017 – Espaço Coruja / Espaço Infantil Noturno: Buscando solucionar 

o problema de pais e mães que trabalham ou estudam à noite, o Projeto do Espaço Coruja / Espaço 

Infantil Noturno se propõe a solucionar o dilema de quem não tem com quem deixar os filhos e 

muitas vezes abrem mão de seguir os estudos ou perdem os empregos por não ter com quem deixar 

os filhos.  

Projeto de Lei 0016/2017 – “Pra Fazer Valer o Aborto Legal no Rio”: Em resposta às 

poucas maternidades que prestam o atendimento ao aborto legal na cidade do Rio e aos 

profissionais de saúde que negam atendimento ou mesmo realizam violência obstétrica, o projeto 

propõe mudar essa realidade fazendo valer o direito já adquirido. Por meio de divulgação desses 

direitos para mulheres em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes se submetem a abortos 

clandestinos sem saber que teriam direito a assistência pública em casos de anencefalia, estupro e 

risco de morte para a mulher.  

 Esses projetos indicam que a discussão de gênero se situa em uma posição de entender a 

relevância da mulher, da pessoa diferente, e o lugar que ela ocupa na sociedade em busca de uma 

dinâmica mais justa e igualitária. A importância da construção de lideranças que ocupem esse lugar 

de tomada decisão ressalta a importância da figura de Marielle. A representatividade está situada 

para além de ver um corpo como seu, de se enxergar no outro, ela está em um corpo que luta pelas 

pautas que atingem muitos e muitas, além de pautar a realidade e as perspectivas de futuro que 

estão postas para a maioria da população.  

O silenciamento do outro sendo esse outro, os corpos desviantes, ser uma pessoa de cor, de 

periferia, LGBTQIA+, que busca se ver representado através das lutas e das pautas de construções 

sociais. Renata Souza (2019) cunhou a expressão “feminicídio político”, a pesquisadora e jornalista 

e deputada estadual, também pelo PSOL-RJ, argumenta que o assassinato de Marielle vai ao 

encontro das estatísticas de feminicídio no país que permeiam a realidade da comunidade negra na 

qual ela esteve inserida. Além de ter como fator agravante a sua representação como uma liderança 
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feminina à frente da política em uma sociedade patriarcal como a vivenciada no Brasil. Neste 

sentido, é preciso pensar sobre a execução de Marielle e a forma como ela foi representada nos 

veículos de comunicação e a violência que a mesma evoca. A representação das agressões aos 

corpos desses ‘outros’, seja na violência policial constante reproduzida nas páginas dos jornais, o 

ambiente de desconfiança e rejeição instituído em torno desses corpos dissidentes e o impedimento 

de uma trajetória que representava que essa história poderia ser diferente.  

1.6 – Gênero nos meios de comunicação  

É possível questionar o uso da máquina de produção da notícia para a manutenção de 

preconceitos e estereótipos no dia a dia da população. Os veículos jornalísticos tradicionais, em 

sua posição privilegiada de validar e questionar discursos, operam em função de uma lógica que 

reforça os espaços ocupados pelas camadas sociais detentoras do capital e exclui os membros das 

comunidades socialmente marginalizadas. Desse modo, o assassinato de Marielle traz o olhar do 

público para as narrativas construídas sobre tais comunidades. No caso específico, queremos 

observar como esse corpo feminino, negro e periférico aparece. 

Para além da imparcialidade falsamente evocada, em geral, os meios convencionais são 

revestidos de posicionamentos bem demarcados, desde a escolha da pauta até a produção do 

material noticioso. "A literatura ao redor do mundo tem revelado o caráter sexista dos conteúdos 

da mídia em relação às lideranças políticas femininas" (ARGOLO, 2019, p. 2). A representação de 

lideranças políticas femininas é atravessada por estereótipos sexistas, seja por ter seu trabalho no 

campo político vinculado a pautas de cunho do “cuidado”, sendo essas as pautas que abraçam 

questões sociais, de educação e da saúde. Raramente são observadas a atuação e a validação de 

uma representante do poder público na área de economia por exemplo. Tendo a sua postura quando 

colocada de forma mais firme sendo retratada como impositiva e até mesmo raivosa. Luana Simões 

Pinheiro (2007), em seu livro “Vozes Femininas na Política”, aponta que esse esvaziamento de 

lideranças femininas, no campo da representação política tradicional, se dá principalmente pela 

presença delas na linha de frente de movimentos sociais tendo o trabalho dividido entre a militância 

e a vida privada com a casa e os filhos.  
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As narrativas construídas em torno dos crimes de gênero que aparecem nas matérias 

jornalísticas, em geral, são apresentadas como ocorrências isoladas, muitas vezes de maneira 

espetacularizada, sem relação mais direta com a situação adversa enfrentada pelas vítimas. 

O noticiário apresenta os acontecimentos encerrados neles mesmos, sem conexão com 

causas e consequências, com a narrativa voltando-se sobretudo para a caracterização da 
chamada “cena do crime” e na maioria dos casos segundo a perspectiva oferecida pela 

instituição policial. Tais relatos não exploram, por exemplo, elementos que vão além da 

situação imediata da ocorrência de maneira a acionar elementos contextuais que indiquem 

a emergência ou a perpetuação dos comportamentos implicados na ação de violência. 

(ANTUNES, 2016, p. 50) 

Outra questão apontada em ampla pesquisa realizada recentemente (Antunes, Carvalho, 

Leal, 2020, p. 31) é que as histórias de vida das mulheres que são vítimas de violências, seja física, 

seja simbólica, “não constituem elemento central das narrativas jornalísticas analisadas”. Eles 

ainda afirmam que, além mostrar o predomínio das estatísticas nesses casos, “temos o apagamento 

da existência das vítimas, que no caso dos assassinatos, representam o que podemos compreender 

como uma ‘segunda morte’, agora decretada pela cobertura jornalística” (Idem). Os pesquisadores 

ainda questionam o aspecto moral que envolve as narrativas, ou seja, “um elemento que poderia 

ser empregado para demonstrar uma dimensão processual da violência acaba servindo, em muitos 

textos, para culpabilizar a mulher, como se ela tivesse feito algo que induzisse o homem a utilizar 

a violência”. (Antunes, Carvalho, Leal, 2020, p. 75) 

Um amplo e extenso estudo foi realizado pela ANDI – Comunicação e Direitos, em parceria 

com o Instituto Patrícia Galvão, denominado “Imprensa e Agenda de Direitos das Mulheres – uma 

análise das tendências da cobertura jornalística” (VIVARTA, 2011), demonstrou que a maioria das 

matérias no campo da violência apresentam um tratamento reducionista ao tema, individualizando 

um problema que é sistêmico. Embora a pesquisa tenha sido feita no universo da mídia impressa, 

com foco em jornais, vale ressaltar que dos 16 veículos escolhidos, cinco eram de circulação 

nacional e pelo menos dois de cada uma das cinco regiões brasileiras. A partir de três eixos, a saber, 

violência, trabalho e política, foi constatado que a “violência” representou 63,30% da amostra 

(1.506 matérias), enquanto “trabalho” alcançou ficou 18,90% (450) e “mulheres em espaços de 
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poder” atingiram 17,80% (425). Essa situação fica evidenciada a partir da análise de uma das 

pesquisadoras do referido estudo: 

A preponderância das pautas sobre a violência contra a mulher vai ao encontro da hipótese 

de que este é um tema mais frequente na mídia, não apenas por sua importância social, 

mas também pelo aspecto sensacionalista que com frequência desperta. A 

espetacularização do crime pode ser uma forma de atrair leitores e aumentar as vendas, 

sobretudo entre os jornais regionais. Esta possibilidade torna a cobertura mais constante, 

mas, ao mesmo tempo, mais factual, voltada para a divulgação de agressões e mortes. Esse 

viés policial (e até policialesco) tem presença forte na amostra sobre a violência contra as 

mulheres. (DORETTO, 2011, p. 32) 

As narrativas desenvolvidas em muitos veículos de comunicação naturalizam a violência e 

os resquícios de crueldade que perpassam os assassinatos motivados por questões de gênero. Sejam 

eles feminicídios ou mesmo homofobia, os crimes são construídos sob a narrativa da intolerância 

e do machismo engendrado na sociedade patriarcal. Casos são naturalizados nos veículos 

policialescos sensacionalistas que inserem no imaginário coletivo a normalização de tais narrativas. 

Mas esses corpos não têm voz?  

 

Figura 6 – Manchete BBC republicada pelo portal G1 em 09/05/2018 

 

Fonte: G1 

 

Em 29 de abril de 2018, Matheusa Passareli20, trans não-binária, estudante da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi assassinada e esquartejada na cidade do Rio de Janeiro em 

uma morte permeada por resquícios de crueldade, característica que prevalece em assassinatos de 

                                                
20 Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/a-gente-nao-pode-naturalizar-o-sofrimento-diz-

irma-de-matheusa-passareli-trans-morta-no-rio.ghtml>:Acesso em 19 de maio de 2020. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/a-gente-nao-pode-naturalizar-o-sofrimento-diz-irma-de-matheusa-passareli-trans-morta-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/a-gente-nao-pode-naturalizar-o-sofrimento-diz-irma-de-matheusa-passareli-trans-morta-no-rio.ghtml


47 

 

vítimas LGBTs. O traficante Manuel Avelino de Souza Júnior assumiu a autoria do crime que 

aconteceu no Morro do Dezoito, Zona Norte da cidade. Avelino ainda admitiu ter tido a ajuda de 

dois jovens para desmembrar Matheusa. Na época, o caso alcançou relevância no espectro 

midiático, após forte mobilização de família, amigos e da classe artística. Avelino se encontra preso 

e responde ao processo pelo homicídio e ocultação do cadáver de Matheusa na 1ª Vara Criminal 

da capital carioca. Esse é apenas um exemplo de uma realidade brutal para corpos não 

convencionais. 

A representação idealizada nas matérias dos jornais auxilia na construção do imaginário 

social em torno de determinados grupos sociais e personalidades públicas. Sendo assim, Marielle 

por sua vez também não está e não esteve a salvo das táticas da disputa midiática em torno de sua 

memória de luta. Pensar que uma representante pública, de periferia e abertamente LGBT causaria 

incômodo nas camadas mais conservadoras da sociedade não surpreende, mas a forma como a 

“máquina de fake news" operou na disputa de narrativa em plataformas digitais choca. Em poucas 

horas, é possível acompanhar os desdobramentos de uma máquina em favor da desinformação, 

com manchetes sensacionalistas, fotos sem apuração, para o bem e para o mal, ocupando o espaço 

de polêmica dentro da mídia.  

 

 

Figura 7 – Manchete desmente fake news envolvendo o nome da vereadora 

 

Fonte: G1 

 

Logo após seu assassinato, teve início a disputa narrativa que aconteceu por meio de um 

repertório difamador, em uma tentativa de descredibilizar a vítima e assim esvaziar o atentado que 

aconteceu contra sua vida. Os ataques ferem a existência de Marielle uma segunda vez, pois em 

meio ao embate com a dor de uma trajetória política e de vida interrompida, amigos, familiares e 
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militantes da causa tiveram que se mobilizar para interromper a propagação das notícias falsas que 

corriam nos aplicativos de redes sociais envolvendo o nome da vereadora.  

Notícias vinculando o nome da vereadora ao traficante Marcinho VP, associando a figura 

de Marielle a uma imagem aleatória de uma mulher negra sentada no colo de Marcinho, 

escancaram, para além da violência da desmoralização, o racismo presente nos ataques em curso 

no primeiro momento de sua morte. A candidatura da vereadora também foi associada ao Comando 

Vermelho, vinculando sua vitória, no pleito de 2016, a uma ação do grupo nas comunidades 

cariocas, relativizando a luta por direitos humanos e tudo o que a proteção a esses direitos 

representa. A disputa travada majoritariamente em ambiente digital coloca no centro da questão a 

naturalização em que se é aceita uma narrativa de violência, polêmica e desrespeito envolvendo o 

corpo representado por Marielle. A facilidade com que a disseminação de tais conteúdos 

difamatórios se espalhou nas redes de compartilhamento é inegável. Sendo assim, a associação da 

figura de Marielle a atividades ilegais passa a atuar em favor da desqualificação do crime cometido 

e a desviar a atenção do que realmente importa, uma vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada à 

queima-roupa.  

Compreender e refletir sobre essa dinâmica complexa que envolve representações, 

mediações e imaginários contribui para o entendimento da situação das mulheres na sociedade 

atual. Para que nós possamos aprofundar essa questão é necessário discutir o lugar que ocupa a 

mídia no Brasil e como os novos arranjos produtivos podem trazer novos elementos para a 

cobertura de acontecimentos relacionados à violência. É o que veremos no capítulo 2. 

Capítulo 2: As narrativas jornalísticas e a metacrítica no jornalismo 

O jornalismo, como um dos detentores das narrativas dos acontecimentos sociais, trabalha 

para estabelecer o diálogo entre os acontecimentos do mundo e da sociedade. Partindo desse 

princípio, pensar o jornalismo é pensar o papel ocupado por ele em nossas relações sociais e como 

que o mesmo pode ser um ator de mudança e/ou perpetuação de uma narrativa geracional. Sendo 

assim, consideramos que o papel ocupado pelo jornalismo nas relações sociais é atravessado pelas 
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relações de gênero, raça e classe, que por vezes atravessam o nosso escopo de trabalho, assim como 

também atravessam todas as camadas da sociedade.  

O fazer midiático possui grande influência no processo de tomadas de decisões em 

comunidades e sobre a nossa percepção da realidade, já que a nossa constituição enquanto sujeitos 

é formada pela linguagem e, consequentemente, pelo discurso. O fazer jornalístico é 

hegemonicamente trabalhado como sendo um exercício de acesso à informação isento e objetivo, 

características essas exaltadas como uma forma de construir um processo de compartilhamento de 

informações que seriam inquestionáveis. Problematizando esse preceito, pretendemos aqui 

trabalhar com o lugar ocupado pela crítica midiática e como ela trabalha para a constituição de um 

processo de tensionamento da prática jornalística. O exercício da autocrítica para aprimorar e/ou 

alterar processos e como proposição de novas abordagens e valores engendrados nas narrativas 

midiáticas.  

 

2.1 – O jornalismo na atualidade  

Consideramos que o jornalismo participa do intenso processo de midiatização que ocorre 

na sociedade atualmente. O conceito busca compreender a crescente expansão dos meios de 

comunicação e como os mesmos interferem em nossa construção sociocultural. Os avanços 

tecnológicos possibilitaram que a midiatização avançasse nas conexões interpessoais, deixando a 

situação cada vez mais complexa, ao mesmo tempo que possibilitou a troca de informações de 

maneira instantânea. As mudanças que vemos hoje não aconteceram de maneira repentina, elas 

fazem parte de um processo que vem sendo gestado ao longo das décadas. Vários estudiosos já 

identificaram essa dinâmica, inclusive no século passado. Podemos citar McLuhan, que refletiu 

sobre os avanços e como eles se manifestam e influenciam no fazer comunicacional. 

[...] os meios, como extensões de nossos sentidos, estabelecem novos índices relacionais, 

não apenas entre os nossos sentidos particulares, como também entre si, na medida em 

que se inter-relacionam. O rádio alterou a forma das estórias noticiosas, bem como a 
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imagem fílmica, com      o advento do sonoro. A televisão provocou mudanças drásticas 

na programação do rádio      e na forma das radionovelas (McLuhan, 1996, p. 72). 

Em nossa condição atual, o processo da midiatização está mais acentuado por conta dos 

avanços tecnológicos e da sua consolidação pelos meios digitais. Veículos de comunicação aderem 

à internet e às produções transmidiáticas abrangendo texto, imagem e som com o uso de diferentes 

plataformas e configurações. A possibilidade de um ambiente que dê conta de suportar os mais 

variados formatos e a possibilidade de uma redemocratização do acesso às informações infligem 

mudanças desde em seus formatos de sustentação econômica, até mesmo nas formas como os 

novos produtos midiáticos são consumidos. Há, inclusive, implicações sobre a relação com o 

público, com o engajamento da audiência. Roger Silverstone (2010), descreve a midiatização 

“como um processo fundamentalmente dialético, ainda que nem sempre igual, em que os meios de 

comunicação institucionalizados fazem parte da circulação geral de símbolos no interior da vida 

social”21 (p. 168, tradução nossa). Sendo assim, o campo jornalístico e o processo de disseminação 

da notícia são importantes ferramentas na produção de sentidos e interferem diretamente no 

comportamento social de sua audiência. Esses meios de comunicação tradicionais, também 

conceituados como “jornalismo de referência”, como pontuado por Angela Zamin (2014), estão 

consolidados como canais fundamentais de comunicação na sociedade. Em seu estudo sobre a 

classificação dessa tipologia para os veículos de grande alcance e inserção no dia a dia da sociedade 

brasileira, ela identifica as seguintes características na forma que esses formatos estão inseridos no 

convívio social. São elas:  

[...] ter tradição, prestígio e credibilidade; servir de referência a outros jornais no próprio 

país; voltar-se para a política, a economia e os assuntos internacionais; ter como público 

um leitor competente do mundo público (as elites econômica e cultural), e possuir índices 

elevados de tiragem e circulação. (ZAMIN, 2014, p. 931)  

O exercício da prática profissional do jornalismo em um momento marcado por inovações 

tecnológicas no modo de produção do campo altera os procedimentos de produção, que através de 

                                                
21 No original: “Como un proceso fundamentalmente dialéctico, aunque no siempre el mismo, en el que los medios 

de comunicación institucionalizados forman parte de la circulación general de símbolos dentro de la vida social”. 
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um aumento na variedade e popularização dessas ferramentas de trabalho, promovem o aumento 

do acesso a equipamentos de qualidade por valores mais acessíveis. Assim como um universo de 

produção conectado e colaborativo em alguns casos. É neste cenário, favorável ao surgimento de 

novos modelos de produção jornalística, que surgem os veículos autodeclarados independentes, 

alternativos, contra-hegemônicos e outros. A tecnologia como um elemento facilitador mostra que 

é possível novos arranjos de trabalho e financiamento para essas novas propostas de produção. 

Esses novos formatos, muitas vezes, procuram se estabelecer como narrativas alternativas 

para os fatos sociais em curso. Alega-se que os meios de comunicação hegemônicos consolidados 

prezam especialmente por relações econômicas, ao invés do compromisso social estabelecido entre 

a produção jornalística e a informação para o público. Sendo assim, por meio destes novos arranjos 

comunicacionais, é possível problematizar tanto os processos de produção dos meios de 

comunicação hegemônicos, como os projetos disruptivos a que se propõem os novos arranjos 

produtivos.  

Essa nova vertente de produção do jornalismo se apresenta como uma possibilidade em 

meio à crise enfrentada pelos meios de comunicação, em sua credibilidade e em seu processo de 

produção como um todo, configurado nas inúmeras demissões nas redações e na redução na receita 

por meio de assinaturas. Em pesquisa desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Relação de Trabalho 

- USP, Roseli Fígaro (2018) aponta o esvaziamento de redações, justificado por grandes 

conglomerados de comunicação pelo avanço da tecnologia. As facilidades trazidas pelos avanços 

na área de tecnologia serviram de argumento, já que com eles a ideia de que toda pessoa portadora 

de um celular smartphone com acesso à rede mundial de computadores pode se tornar um produtor 

de notícia, não só minimizando os custos de produção, como também facilitando o acúmulo de 

função nos postos de trabalho.  

Canais de comunicação tradicionais ainda apresentam um discurso de suposta isenção e 

imparcialidade, que acaba sendo refutado pela própria produção de conteúdos parciais, muitas 

vezes direcionados pela linha editorial dos donos desses meios e seus investidores. A objetividade 

das redações jornalísticas passa a ser vista como uma estratégia de mercado, não mais como um 

recurso para a produção de narrativas, pretensamente objetivas e isentas. Moraes e Silva (2019) 

reforçam o impacto das produções jornalísticas em nossa leitura social, evidenciando como o 

campo é reprodutor de preconceitos enraizados em nossa construção social:  
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Entendemos que a reprodução das ideologias do machismo e do racismo nos 

conhecimentos produzidos pelo jornalismo vem sendo sustentada por uma racionalidade 

que historicamente delineia uma condição mais conservadora no encontro com 

alteridades, resultando na reprodução de estereótipos e preconceitos. (MORAES E 

SILVA, 2019, p. 2)  

Os meios de comunicação que surgem com a abertura das possibilidades de expansão do 

campo têm o seu nascimento em meio a manifestações populares e também pelo desejo de se 

trabalhar com uma comunicação comprometida com os preceitos de uma sociedade mais igualitária 

e justa. Sendo assim, esses novos veículos prezam por uma produção pautada nos ideais sociais, 

como já frisado. O fato de um veículo declarar abertamente sua linha editorial não o descredibiliza 

e o aproxima do seu público que se identifica ou mesmo quer saber uma segunda opinião sobre 

determinado tema. Ao se estabelecer como um ideal de comunicação mais interativa, também 

acaba contribuindo para a sustentabilidade financeira do projeto.  

No entanto, não podemos nos esquecer que o jornalismo, em seus primórdios, “não ficou 

imune aos princípios doutrinários do positivismo”, como argumenta a pesquisadora Cremilda 

Medina (2008, p. 24). Pode-se dizer que um resquício desses princípios ainda permanece em boa 

parte dos processos de produção. Não se pode, portanto, menosprezar o alcance de meios 

tradicionais que exercem a função de levar a informação para a casa dos brasileiros há décadas a 

partir de uma concepção que tenta se mostrar “imparcial” e até mesmo neutra, como se isso fosse 

possível. Lembrando que, mesmo com a ampliação do conteúdo disponível nos meios digitais, 

ainda são os produtos desenvolvidos e trabalhados pelos grandes conglomerados que têm maior 

visibilidade no ambiente digital, repetindo a concentração dos meios de comunicação também na 

internet. 

A concentração de mídia que acontece nos países da América Latina, e que se repete no 

Brasil, reforça o processo de convergência das produções desenvolvidas por grandes 

conglomerados, estendendo sua maior cobertura e força de produção para as mais variadas 

temáticas e expertises. Sendo assim, a partir do momento que eles decidem adentrar o escopo da 

produção digital essa situação não é muito diferente, essa maior força de alcance se repete no 

ambiente digital. A pesquisadora mexicana Florence Toussaint Alcaroz expõe que a rede digital 

vem a constituir-se como uma extensão da indústria informativa. 
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As grandes empresas televisivas têm se expandido através da internet em forma de portais 

que agrupam várias páginas e que oferecem serviços de compra de produtos, de conexão 

com a rede, de e-mail, chat, mensagens, e em alguns casos de banco de dados e 

informações de anos atrás. (2004, p. 363, tradução nossa)  

Os conglomerados têm modelos de financiamento consolidados, mesmo com a 

desvantagem inicial ao migrarem para o meio digital, quando decidem apostar em mais essa 

interface têm o capital necessário para fazê-lo. Eli Pariser (2012) esclarece como se dá a relação 

da disseminação da informação no meio digital. O ambiente digital, constituído por algoritmos, 

conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um 

problema, tem por característica a valorização de conteúdos produzidos dentro das redes sociais 

para as quais foram desenhados, o que inclusive levou veículos como a Folha de São Paulo22 a 

deixar de publicar o seu conteúdo de plataformas como a rede social Facebook. Assim como, o 

prolongamento da interação com a interface, quanto mais tempo se passa dentro da rede melhor. 

No entanto, para além disso o código de programação, ou seja, a lógica de raciocínio atribuída ao 

ambiente digital é direcionada para a formação de bolhas de interesse. Pariser (2012) alerta para o 

potencial do ambiente digital promover o retrocesso dos valores sociais e a predileção à 

concentração de riquezas e conhecimentos, estabelecendo-se como um risco à democracia.  

Nesse cenário, a produção de conteúdo jornalístico alternativo vai muito além do que 

apenas uma interface de contraponto, ela por muitas vezes se apoia em uma construção de um 

compromisso, ou mesmo o romantismo da profissão, com a informação. E para isso é necessária 

uma força de trabalho que se sinta complementada por tal formato para além da gratificação 

monetária, como também um comprometimento identitário com o projeto desenvolvido. 

No entanto, o que são tais modos alternativos de produção? Para compreendê-los, é 

necessário o entendimento da lógica de monetização dos conglomerados de comunicação. Modelos 

de negócios estruturados em investimentos publicitários, que acabam por agendar o conteúdo 

produzido em tais canais, encontram, com a expansão digital, ferramentas para refinar o seu escopo 

de influência e acesso a dados de consumo dos seus usuários. Meios de comunicação auto 

intitulados alternativos, por sua vez, tentam buscar formas de monetização que não comprometam, 

                                                
22 Folha deixa de publicar conteúdo no Facebook. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml>. Acesso em: 

14 de outubro de 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml
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ou que se alinhem ao processo editorial de suas produções (FÍGARO, 2018). O que faz com que, 

cada vez mais, os diversos portais digitais e iniciativas busquem financiamentos coletivos e 

apoiadores mensais.  

A realização de um jornalismo alternativo é inserida nesse contexto, já que preza por novas 

formas de investimento e fomento de produções que estejam desvinculadas do capital privado por 

meio da publicidade de organizações corporativas. Assim, buscando desatrelar, ao máximo, as 

produções de interesses mercadológicos possibilitando a elaboração de pautas que busquem por 

uma democratização da informação.  

O termo jornalismo independente associa os mais diversos formatos de novas configurações 

de produção de conteúdo. Tendo isso em vista, não pretendemos normatizar o uso do termo 

alternativo como uma forma de uniformizar as produções do campo; destacando as suas 

subjetividades e diferenças, faremos o uso do termo para que assim seja possível salientar as 

características que os unem e os expõem como contraponto das atividades desenvolvidas.  

O termo independente, por exemplo, quando ligado à atividade jornalística, destaca a 

liberdade em relação às amarras econômicas encontradas no contexto do jornalismo 

corporativo. A terminologia valoriza, portanto, o fato de esse jornalismo não estar 

vinculado a compromissos com anunciantes, grupos políticos ou instituições 

governamentais. (COLODETI, 2016. p. 49) 

Como já mencionado, dentre as iniciativas possíveis para compor o escopo dessa pesquisa 

foram escolhidas três plataformas jornalísticas alternativas: Jornalistas Livres, Nexo Jornal e Ponte 

Jornalismo. Como apresentado na pesquisa de Roseli Fígaro (2018), cada formato vai ter sua 

especificidade dentro das novas configurações de produção.  

2.1.1 – Jornalistas Livres  

Os Jornalistas Livres são pontuados como um jornalismo de novo tipo, “nascido 

essencialmente das práticas do movimento social, das mobilizações populares” (Fígaro, 2018, p. 
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43). Eles têm como proposta mostrar outro ponto de vista dos acontecimentos e ainda valorizar a 

ampliação de vozes presentes no discurso jornalístico. O grupo, formado em 2015, apresenta-se 

em suas redes sociais como sendo uma mídia alternativa em defesa da Democracia, da Cultura, dos 

Direitos Humanos e das Conquistas Sociais. Criado a partir das manifestações de 2015, que 

acarretaram no impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, e, assim como aconteceu em 

2013, com o surgimento de grupos de produção de conteúdo nos protestos que sucederam aquele 

ano, busca pautar principalmente as narrativas dos movimentos sociais em todo o país por meio de 

uma rede de coletivos previamente apresentada.  

O grupo hoje conta com a contribuição financeira de membros da sociedade. Possui o aporte 

de 2.231 apoiadores que ficam registrados permanentemente em sua página de apresentação. Com 

uma gestão pautada na horizontalidade, tornam-se indefinidas as marcas de processos de gestão, 

os componentes do grupo, jornalistas, comunicadores populares, estudantes e simpatizantes, que 

são responsáveis pela produção de conteúdo com um contingente de participantes que se espalha 

por todo o país e cada um é responsável por partilhar o trabalho desenvolvido no site do grupo.  

2.1.2 – Ponte Jornalismo  

Ponte Jornalismo, proposta de jornalismo independente criada em 2014, apresenta como 

foco de ação a produção de reportagens jornalísticas voltadas para segurança pública, justiça e 

direitos humanos. Foi fundada pelos jornalistas André Caramante, Bruno Paes Manso, Caio 

Palazzo, Claudia Belfort, Fausto Salvadori Filho, Joana Brasileiro, Laura Capriglione, Luis 

Adorno, Maria Carolina Trevisan, Marina Amaral, Milton Bellintani, Natalia Viana, Paulo 

Eduardo Dias, Tatiana Merlino, Rafael Bonifácio e William Cardoso. O formato, iniciado com o 

apoio da Agência Pública, hoje conta com o financiamento coletivo fomentado por apoiadores e 

no ano de 2019, foi selecionado pelo projeto Google News Iniciative, iniciativa que busca a 

aceleração de propostas de inovação jornalística do Google.  

O grupo, que chegou a sofrer ataques cibernéticos que chegaram a derrubar o site em agosto 

de 2020, tem como proposta incomodar e ampliar as inquietações e violências causadas a uma 

população que não tem suas histórias contadas. A Ponte reafirma o seu compromisso em usar a 
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ferramenta jornalística como forma de denunciar os ataques aos direitos humanos e as 

desigualdades sociais que assolam a população brasileira, por intermédio da ampliação das fontes 

e vozes presentes nas matérias.  

2.1.3 – Nexo Jornal 

Formado em dezembro de 2015, o Nexo é uma proposta de jornalismo digital fundada nas 

perspectivas do slow journalism, termo que indica propostas de comunicação que, ao contrário do 

popular hard news de produções de conteúdo de maneira rápida e sistemática, preza por uma 

apuração mais demorada, como aponta o próprio nome. Com publicações de textos jornalísticos 

multidisciplinares, o formato foca em política, economia, acontecimentos internacionais, cultura, 

ciência, saúde, tecnologia, arte e outros. A proposta é contextualizar e embasar o cenário dos 

acontecimentos que cercam as vivências cotidianas por meio da interatividade e da produção de 

conteúdo, amparada no saber teórico que também permeia as suas pautas.  

Fundado por Paula Miraglia, Renata Rizzi, Conrado Corsalette, o jornal também faz o uso 

do formato de financiamento de apoiadores através do contrato de assinaturas para a manutenção 

de sua equipe de 30 colaboradores. Em sua plataforma, não é exibido conteúdo publicitário. 

Assumindo o compromisso com a necessidade de acesso à informação de qualidade ao longo da 

pandemia do novo coronavírus, o veículo removeu o paywall, nome dado à barreira que separa o 

conteúdo pago do conteúdo de acesso livre nos meios de comunicação digital, relacionados aos 

temas caros à crise sanitária em curso.  

2.1.4 – Jornalismo Independente 

As propostas aqui elencadas para o nosso escopo de trabalho se identificam como um 

“jornalismo independente, com apuração aprofundada, desvinculados de interesses comerciais e 

políticos” (Fígaro, 2018, p. 43), ou seja, reforçando a distância das práticas tradicionais de 
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financiamento por meio de publicidade e conteúdo editorial pago, o que vai trazer luz a novas 

formas de elaboração do fazer comunicacional. Sendo elas pautadas na liberdade para a produção 

de um conteúdo parcializado, todavia embasado em captação, pesquisa e entrevistas, além do 

colunismo, para divulgação. Esses formatos buscam, por assim dizer, meios para uma produção de 

conteúdo disruptivo ao fazer jornalístico que reafirma as lógicas de poder. Priorizando a construção 

de narrativas antirracistas, sensíveis às desigualdades sociais que permeiam a nossa sociedade e, 

principalmente, dando espaço para novas fontes e perspectivas sociais. No entanto, essas produções 

nem sempre têm a estrutura ideal para a sua execução. Em sua pesquisa, Fígaro (2018) aponta como 

as limitações de financiamento vão influenciar diretamente nos formatos das produções. 

Por falta de infraestrutura, de pessoas e de tempo a maioria dos arranjos não trabalha com 

reportagem ou notícias quentes. Produz mais análises ou organiza e veicula artigos e 

outros textos de seus colaboradores. Nesse aspecto, eles afirmam que, quando há um caso 

envolvendo alguém que interessa a eles, mas também vira notícia na grande imprensa, há 

outro problema, que é a necessidade de diferenciar para conseguir uma abordagem 

diferente dos fatos. (FÍGARO, 2018 p. 118)  

Ao prezar pela liberdade editorial dentro dos formatos de produção alternativos, esses 

veículos constroem uma crítica ao formato de produção dos conteúdos jornalísticos nos grandes 

conglomerados de mídia, uma vez que se propõem a focar em uma perspectiva alternativa à 

tradicionalmente apresentada nas produções de veículos hegemônicos. Representações de corpos 

negros em posições de violência cedem lugar a imagens de corpos marginalizados ocupando 

lugares centrais nas produções, trazendo um contraponto à cultura do lugar comum que sustenta 

preconceitos e fomenta desigualdades. Com o presente trabalho, buscamos compreender de que 

maneira ocorre a cobertura no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e como a proposta 

narrativa presente nesses veículos apresenta essa forma alternativa do fazer jornalístico.  

2.2 – A metacrítica  
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O fazer jornalístico é sempre carregado de significados para culturas e comportamentos 

sociais. Programas policialescos, de grande audiência como “Balanço Geral” e “Datena”, presentes 

na maioria dos canais de televisão brasileiros, fomentam preconceitos consolidados em nosso 

convívio social e buscam estabelecer uma lógica de instabilidade social constante. Por realizarem 

a manutenção de um lugar social da marginalidade, violência e precariedade, produções 

jornalísticas hegemônicas contribuem para a perpetuação de um pensamento racista e classista na 

sociedade brasileira. Um exemplo disso é como ocorre a representação de corpos negros, 

LGBTQIA+ e mulheres dentro desse espectro midiático, como também o apagamento social de 

narrativas que exaltem esses corpos e os coloquem em posição de destaque.  

O surgimento de veículos contra-hegemônicos, com o objetivo de dar espaço para 

narrativas sensíveis a questões sociais, nos ajudam a refletir sobre o lugar desses veículos nas 

práticas jornalísticas contemporâneas. Decidimos então por analisar como os mesmos exercem o 

seu poder de produzir a metacrítica das produções jornalísticas a partir de suas próprias dinâmicas 

de ação. Após as críticas que tais produções passam a receber – não apenas dentro dos estudos 

acadêmicos, como também por uma pressão social possibilitada pelo maior acesso da população 

aos processos interativos possibilitados por esses mesmos meios –, entendemos que esse 

jornalismo, que se propõe a narrar o sensível e suas subjetividades, usa o recurso da metacrítica 

como ferramenta para tal.  

Ao refletirem sobre o conceito de metacrítica no interior das teorias da comunicação, 

autores como Boltanski (2011), França (2014, 2015 e outros) e Soares e Silva (2016) discutem de 

que maneira essa questão aparece no fazer midiático. Remontando o percurso de amadurecimento 

da vertente de pensamento da construção crítica da comunicação dentro de seus meios, como 

apresentado a seguir, Soares e Silva (2016) trazem a breve digressão histórica na qual é possível 

acompanhar os movimentos realizados pelo pensamento crítico na comunicação ao longo das suas 

temporalidades históricas e em diferentes linhas teóricas: 

[...] o pensamento crítico sobre os meios de comunicação constituiu-se a partir de 

diferentes perspectivas. Na vertente europeia [...], ele organizou-se em torno da teoria 

crítica advinda da Escola de Frankfurt; na vertente americana, voltou-se para a avaliação 

ou monitoramento do desempenho dos meios tendo como referência valores socialmente 

assentados. Nas palavras de Freitas, duas tendências se apresentam ao tomarmos esse 

campo de pesquisa: "Na perspectiva da ‘teoria crítica’, partindo do marxismo, a discussão 
se dá em torno de questões do poder e de dominação, da propriedade dos meios e da luta 
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de classes; ao passo que, na perspectiva do media criticism, os estudos objetivam a análise 

dos media tendo como padrão referencial a concordância com as ideias e anseios que 

determinada sociedade se propõe, com estatutos éticos os quais os regimes de governo 

deverão observar, com ideais profissionais que orientam as práticas.” (FREITAS, 1991, 

p. 88 apud SOARES e SILVA, 2016, p. 13)  

Sob essa visão dialética da construção do campo da crítica midiática, as autoras, Soares e 

Silva (2016) reconhecem a teoria no campo Frankfurtiano. Suas perspectivas alargam a 

abrangência da crítica desde o escopo de veículos de imprensa, contemplando a imprensa 

alternativa, ou mídia independente, a qualidade das produções e as iniciativas de letramento. Assim 

empreendem uma leitura crítica das mídias. Na perspectiva do media criticism, por sua vez, é 

encontrada uma forte presença crítica ao jornalismo, como por elas pontuado.  

A produção acadêmica não fica de fora do diagnóstico apresentado por Soares e Silva 

(2016), elas destacam a crítica de mídia disposta em duas direções: “na realização efetiva de 

análises críticas sobre formas e conteúdos midiáticos; ou em pesquisas dedicadas ao estudo das 

críticas produzidas nas/pelas mídias. (SOARES e SILVA, p. 14).  

A crítica das/nas produções midiáticas não pode ser realizada sem serem levadas em 

consideração as condições de produção e recepção desses materiais. Não se pode fazer crítica sem 

direcionar o olhar para os objetos concretos e empíricos em movimento (são eles: produtos, 

processos e discursos). Benedito Nunes (2007), compreende a atividade crítica como 

eminentemente plural, construída a partir de diferentes perspectivas relacionando produtores, obras 

e públicos. O caráter praxiológico da comunicação e o seu exercício de afetar e ser afetado são 

expostos no fazer midiático. A crítica surge como recurso ao colocar em foco os questionamentos 

a respeito das opressões sustentadas, direta ou indiretamente, por suas práticas.  

França (2015), em seu texto “Crítica e Metacrítica – Contribuições às teorias da 

comunicação”, pondera sobre o papel dos meios de comunicação e a capacidade dos mesmos de 

realizarem uma autocrítica sobre os processos comunicacionais e de constituírem uma sociedade 

pensante. França caracteriza algumas teorias da comunicação como totalizadoras ao tratarem a 

realidade como um todo homogêneo: 

A subestimação dos sujeitos, de seu espírito crítico e capacidade criativa, bem como de 

sua força de resistência; – seu tom monolítico, insensível às diferenças; a incapacidade 
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para tratar das singularidades, para dar conta do particular; – a simplificação (quando não 

anulação) do potencial das linguagens e dos processos de semiose. (FRANÇA, 2015, p. 

108) 

Conforme França (2015) afirma, a evolução dos questionamentos inerentes ao campo das 

teorias das comunicações acontece por causa de um projeto de emancipação dos indivíduos, e tal 

projeto só pode se dar de forma coletiva e não em uma construção individual. Sendo assim, a autora 

dialoga com Boltanski (2011) para conceber como o conceito de metacrítica se insere dentro dos 

campos da comunicação: 

Boltanski desenvolve e apresenta dois pares de conceito – crítica e metacrítica; A dos 

indivíduos e a crítica social configuram, para o autor, dois conceitos distintos, que ele 

nomeia crítica e metacrítica. O conceito de crítica se refere às críticas isoladas, 

desenvolvidas por indivíduos a partir de sua própria experiência; ela é localizada e 
específica. Já a metacrítica é uma crítica de segundo grau, que se apoia nas críticas 

individuais, se alimenta delas e as reúne, constituindo-se e elevando-se enquanto uma 

crítica da ordem social. Ela é, assim, uma construção teórica e objetiva desvelar a 

opressão, a exploração, a dominação de uma sociedade ou grupos sociais. (FRANÇA, 

2015, p. 112)  

Boltanski, embora esteja trabalhando em uma perspectiva mais geral de crítica, pode nos 

ajudar a pensar sobre o tema, já que ele ainda agrega a estes dois conceitos mais duas expressões: 

a exterioridade simples e a exterioridade complexa. O autor expõe que para fazer uma leitura da 

realidade é necessário se situar fora dela, alcançar uma exterioridade. O trabalho de descrição de 

uma realidade (realizada pelo pesquisador ou pelo indivíduo comum) só pode ser feito a partir de 

um ponto de vista exterior; é o que ele chama de exterioridade simples. Já a exterioridade complexa 

é também um movimento externo de leitura da realidade e que se apoia na exterioridade simples, 

porém porta ou acrescenta um julgamento de valor sobre a ordem social – ela convoca uma 

metacrítica. Só é possível narrar algo a partir do seu ponto de vista, mas como seres sociais, 

entendemos que o fazer metacrítico dentro do campo midiático se trata de saber discutir as 

condições interacionais e hermenêuticas dos acontecimentos, assim como a sua forma de tradução 

para a sociedade.  
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Portanto, França (2015), ao refletir sobre o campo da comunicação, acrescenta que 

alimentar o senso comum, participar do processo de seleção, interpretação e generalização da 

realidade, do que é a realidade da realidade, é tarefa de grande responsabilidade. Sendo resultado 

de nossas escolhas generalizar leituras que constatam uma realidade de vida – ou que a ultrapassam 

– ou fazem sua crítica.  

Ao escolher trabalhar com a metacrítica, pretende-se avaliar o espaço que a mesma ocupa 

nas narrativas dos veículos Ponte, Jornalistas Livres e Nexo, com o foco na cobertura do 

assassinato da vereadora Marielle Franco. Reforçamos que a escolha de trabalho com o caso 

Marielle, com o foco na construção narrativa do ocorrido com a vereadora carioca, não acontece 

no sentido de menosprezar a participação do seu colega Anderson Gomes, também assassinado no 

mesmo dia. Entendemos “o acontecimento Marielle” como a representação dessas minorias sociais 

que são apagadas das narrativas jornalísticas em lugares de valor social. Sendo assim, a 

representação de Marielle demonstra o tensionamento das narrativas de comunidades minorizadas 

que tentamos evidenciar ao longo do percurso deste trabalho.  

Compreendemos a noção de objetividade jornalística como uma atividade inserida na 

organização epistêmica de uma sociedade capitalista, patriarcal e racista estruturalmente. 

Entendemos como o fazer jornalístico também é uma ferramenta de manutenção dessa percepção 

social. Moraes e Silva (2019) expõem que o saber de mundo epistêmico fundamentado no 

pensamento da figura do homem branco capitalista e a forma de constituição social não só 

privilegiam a leitura de mundo feita pelo mesmo, como também menosprezam a leitura feita pelos 

saberes advindos do Outro, sendo esse Outro tudo aquilo que foge à leitura de uma sociedade 

ocidental, patriarcal e burguesa. Os saberes desenvolvidos por corpos indígenas, negros, latinos e 

mulheres, neste caso incluem-se também as mulheres ocidentais brancas, que também têm seu 

conhecimento subalternizado na lógica de poder social. 

Ao questionarem o papel da objetividade jornalística nas práticas comunicacionais como 

ferramentas da manutenção do sistema de opressões, as autoras destacam como o mesmo opera os 

valores-notícia, – amplitude, frequência, negatividade, caráter inesperado, clareza, entre outros – 

para a sustentação do modus operandi apresentado. A prática do jornalismo, que tenta pregar esse 

distanciamento objetivo de imparcialidade em seus manuais de redação, fomenta a manutenção 

dessa construção social segregacionista.  



62 

 

Sendo assim, partindo da construção do pensamento decolonial presente em alguns 

movimentos feministas, as autoras partem do preceito da emancipação do saber desses corpos 

menosprezados para o pensar do fazer jornalístico emancipatório. Ao descolonizar o pensamento 

abordado nos discursos feministas, estamos problematizando as construções sociais para além do 

pensamento estabelecido pelo discurso do homem ocidental, branco, hétero e detentor de bens 

materiais, que é perpetuado nas sociedades. Estimular o pensamento decolonial é trazer para o 

centro da conversa os saberes negligenciados.  

No jornalismo, pensar a decolonialidade, como apresentado pelas autoras, é trazer a 

subjetividade das relações interacionais para o campo da prática jornalística. Desestabilizando 

lugares perpetuados como findados e imutáveis. O exercício da prática jornalística como exercício 

de mudança, que pode gerar questionamentos para que assim seja possível problematizar as 

estruturas estabelecidas. 

Ao trabalharmos a decolonialidade no campo da comunicação somos acionados pelos 

questionamentos acerca de como produzir um conteúdo que seja capaz de dar conta da diversidade 

social, respeito a alteridade, que produza representação e que não reforce estereótipos e 

reducionismos? Ao refletirmos sobre as novas epistemologias possíveis para o fazer 

comunicacional é possível considerar que jornalismo pode contribuir para uma prática decolonial 

e o fomento a discussões para além das problematizações que permeiam manchetes, editoriais e 

muitos outros conteúdos, pode servir como uma ferramenta de auxílio para se complexificar 

acontecimentos, circunstâncias sociais, culturais e históricas e trazer novas possibilidades para as 

narrativas produzidas. 

Pensar sobre a produção dos conteúdos de comunicação em momentos como este – onde 

encontramos na interface digital espaço para narrativas e audiências por meio da interação imediata 

em plataformas on-line – pode ser mais uma maneira de problematizar como o espectro midiático 

vem sendo ocupado.  

Compreendemos que pode existir um risco de idealização de um modo de se fazer 

jornalismo, por isso, a tentativa de discutir de maneira aprofundada essas experiências poderão nos 

ajudar a conhecer, para então analisar, os modos de produção desses novos arranjos produtivos. 

Concordamos com pesquisadores que produziram um estudo sobre a Ponte Jornalismo quando 

evidenciam o aspecto crítico desse tipo de jornalismo: 
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Entendemos que na natureza desse fazer reside uma ação metacrítica, isto é, uma crítica 

estrutural que, antes de ser dirigida a um objeto externo, converte-se em pressuposto 

criador de um modo de fazer; um princípio que oferta sentidos éticos ao exercício da 

profissão, aos modos de relação com o outro, a dimensão ativa e transformadora implícita 

ao gesto de narrar (MAIA, DRUMOND, ANICETO, 2017, p. 74). 

Ao trabalharmos com modelos de produções midiáticas, procuramos contestar como as 

mesmas exercem o exercício de se portar como uma alternativa para a grande mídia brasileira. A 

própria prática é reveladora de uma crítica, tanto no que se refere aos seus próprios rumos, como 

nas abordagens sobre as diversidades que as produções jornalísticas encetam. É preciso termos em 

perspectiva o jornalismo como componente e reforço direto das lógicas de poder coloniais, que de 

forma direta ou de forma indireta, podem vir a perpetuar preconceitos e estereótipos das 

comunidades marginalizadas. Sendo assim, buscamos ir ao encontro da metacrítica no dia a dia da 

produção do conteúdo noticioso, bem como das produções de conteúdo dessas instituições. Ao 

optarmos por trabalhar com veículos dissidentes do jornalismo mainstream, pretendemos analisar 

como a metacrítica é feita de dentro para fora, através de suas produções, e como elas refletem o 

nosso cotidiano. Um jornalismo que se intitula sensível às causas sociais e que se propõe a 

aproximar suas narrativas da realidade que permeia as construções sociais. 

Ao analisarmos a metacrítica desenvolvida por esses novos formatos jornalísticos, tentamos 

enxergar o movimento de desconstrução dos discursos cristalizados na prática jornalística. Por 

meio do lugar em que é representado o povo negro, as lutas por direitos sociais dos LGBTQI+ e a 

luta por melhores condições sociais para todos. Por intermédio da construção da narrativa 

desenvolvida no caso Marielle, percebemos as narrativas das minorias sociais ocupando um novo 

lugar, que ajuda a reduzir preconceitos e estereótipos.  

Partindo desses apontamentos, primeiramente é preciso que contextualizemos o lugar que 

esse jornalismo contra-hegemônico ocupa. Afinal o que vem a ser esse novo formato? Como o 

mesmo abre espaço para novas construções narrativas? Como foi realizada a cobertura do 

“acontecimento Marielle”? É o que pretendemos avaliar no próximo capítulo. 

Capítulo 3: Análise das reportagens em Nexo Jornal, Ponte Jornalismo e Jornalistas Livres 
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Djamila Ribeiro escreveu: “uma mulher negra no poder incomoda muita gente” em seu 

livro “Quem tem medo do feminismo negro?” (RIBEIRO, 2018, p. 38). Ela se referia ao episódio 

em que Tyrus Byrd foi eleita a primeira mulher negra para o cargo de prefeita em uma cidade no 

interior dos Estados Unidos. No dia 14 de abril de 2015, diversos servidores públicos americanos, 

como o procurador-geral, dois funcionários da estação de tratamento de água e 80% dos policiais 

(cinco dos seis) pediram demissão alegando “questões de segurança”. Podemos dizer que, de 

alguma forma, Marielle representa para a política brasileira o que Tyrus representou para a pequena 

cidade americana, um incômodo com esses estratos sociais representativos sendo ocupados pela 

comunidade negra. 

Marielle incomodou ao ponto de receber 13 tiros contra o seu carro, configurando um 

assassinato com características de execução. Os tiros marcam a ruptura na trajetória traçada pela 

vereadora e toda a subjetividade de “não ditos” – de cor, raça e gênero – compostos de violências 

sociais que permeiam o caso, sua representação pública, assim como a concepção das 

subjetividades em sua vida privada.  

Sua eleição, em 2016, teve como um dos impulsionadores o movimento chamado 

“Primavera Feminista”. Em 31 de outubro de 2015, 15 mil mulheres foram às ruas, em várias 

cidades brasileiras, com repercussão em todo o país; elas tinham como princípio motivador o 

rechaço ao então presidente da câmara, Eduardo Cunha e a resistência a um projeto que propunha 

dificultar o atendimento de vítimas de abuso sexual. Esse movimento deu impulso para a busca 

pelo aumento da representatividade feminina no Congresso, e, com isso, a candidatura de Marielle 

cresceu. Seu assassinato buscou calar a voz de quem vem ao encontro dos avanços alcançados por 

pautas sociais, em meio a um crescimento da direita que alcançou o poder em outubro do mesmo 

ano com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. 

Os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes reproduzem a violência imposta à 

comunidade negra e a representação que a mesma ocupa dentro das narrativas jornalísticas. A 

morte da Marielle foi amplamente divulgada pela mídia, já as inúmeras mortes da população negra 

que ocorrem diariamente – e configuram o genocídio em curso no Estado – não têm o mesmo 

tratamento, além de serem marcadas pela repetição dos estereótipos impostos aos seus membros. 

Letícia Cantarela Matheus (2011) realizou um estudo sobre como as narrativas jornalísticas estão 

associadas à produção de um “medo midiático” cuja repercussão está para além dos meios de 
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comunicação e cujas motivações e ideias por eles acionadas relacionam-se com fatores de ordem 

sociocultural. 

A morte de Marielle é atravessada pelas estatísticas do genocídio das comunidades negras 

e LGBTQIA+, com destaque para a morte dos corpos transsexuais em que o Brasil lidera o ranking 

em todo o mundo, segundo a ONG Transgender Europe (TGEu)23. Suas particularidades – mulher, 

negra, bissexual e periférica – além de sua relevância parlamentar colocam um holofote em um 

grupo de narrativas acostumadas a silenciamentos e a pré-julgamentos naturalizados nas páginas 

dos jornais. 

Os dados mostram que a violência contra a mulher é estrutural, como já falado no  

capítulo 1. O Atlas da Violência 2020, divulgado no mês de agosto de 2020, mostra que o Brasil 

teve uma mulher assassinada a cada duas horas em 2018. Ele ainda indica que foram 4.519 vítimas 

de homicídio, o que representa uma taxa de 4,3 para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. 

Outro dado alarmante é que 68% das vítimas eram negras, e a taxa de homicídio de mulheres negras 

cresceu 12,4%, enquanto a de não negras caiu 11,7%. Importante ainda registrar que, de acordo 

com o Atlas, em 2018, para cada indivíduo branco morto, 2,7 negros foram assassinados24.  

A repercussão de seu assassinato, portanto, trouxe o olhar do espectador para a figura 

parlamentar de Marielle e suas pautas, o que gerou uma reação de movimentos conservadores. 

Foram disseminadas notícias falsas a respeito do caráter da vereadora. Popularmente conhecidas 

no termo em inglês como “Fake News”, as notícias falsas foram compartilhadas em redes sociais 

de grande alcance como Facebook e grupos de WhatsApp. Em uma ofensiva ao legado da 

vereadora, foram divulgados boatos como: “Marielle era ex do Marcinho Vp (traficante)”; 

“Marielle foi eleita pelo Comando Vermelho”; “Marielle era usuária de maconha”; “Marielle 

engravidou aos 16 anos”; “Marielle defende bandido”, os títulos fazem parte de uma ofensiva de 

moralização do assassinato da vereadora em uma tentativa de naturalização do acontecimento por 

parte de setores conservadores da sociedade. A memória de Marielle incomoda porque questiona 

a ordem social vigente que exclui as minorias das dinâmicas de oportunidades, incomoda porque 

mesmo sendo mãe solteira, preta e LGBTQ+ (a vereadora era assumidamente bissexual e vivia em 

um relacionamento com a arquiteta Monica Benicio), Marielle alcançou os lugares de tomada de 

                                                
23 Disponível em: <http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-ranking-mundial-de-assassinatos-de-

transexuais>. Acesso em: 21 de outubro de 2020. 
24 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/brasil-teve-uma-mulher-assassinada-a-cada-

duas-horas-em-2018-aponta-atlas-da-violencia.shtml?origin=uol> Acesso em: 28 de agosto de 2020. 

http://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol14-2016.pdf
http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-ranking-mundial-de-assassinatos-de-transexuais
http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-ranking-mundial-de-assassinatos-de-transexuais
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decisão – neste caso a Câmara dos Vereadores, abrindo caminhos para os que virão depois dela, 

como ilustrado na reportagem, publicada em 30 de maio de 2018, realizada pela Ponte Jornalismo, 

“‘Efeito Marielle’: mulheres negras entram na política por legado da vereadora” e trilhando as 

portas abertas por quem ocupou os primeiros degraus na busca por uma justiça social. Sua memória 

se torna um campo de disputa narrativa e discursiva de um viés político-ideológico.  

Sendo assim, temos o objetivo de compreender como a figura de Marielle invade os 

noticiários de diversos veículos. Para isso, nos propomos a focar os nossos esforços nas produções 

midiáticas de cunho independente, por terem um caráter muitas vezes experimental e por se 

proporem, já a partir de sua premissa de missão de redação, o compromisso com as causas sociais 

e o espaço para o desenvolvimento de narrativas que divergem da normativa do fazer jornalístico 

trazendo novas perspectivas e formatos.  

Os meios de comunicação escolhidos para tal análise são a Ponte Jornalismo, Jornalistas 

Livres e o Nexo Jornal, três propostas de comunicação independentes, já que não fazem parte de 

grandes conglomerados de comunicação e possuem como pilar de sustentabilidade, entre outros, a 

contribuição dos leitores por meio de doações, cada uma adentrando uma vertente da produção de 

conhecimento contra-hegemônico como já apresentado previamente. A Ponte Jornalismo por 

produzir um jornalismo investigativo com foco na violência que incide sobre a periferia. O Nexo 

Jornal, por ser um veículo de cunho independente, mas que apresenta maior semelhança ao 

jornalismo produzido nos veículos de referência. E por fim o Jornalistas Livres, por se caracterizar 

enquanto coletivo e a produção de conteúdo engendradas por atividades de movimentos políticos 

e sociais. Os novos arranjos de produção como evidenciado na obra “As Relações de Comunicação 

e as Condições de Produção no Trabalho de Jornalistas em Arranjos Econômicos Alternativos às 

Corporações de Mídia”, como resultado da pesquisa da professora Roseli Fígaro (2018), expõe 

como as produções de conteúdo facilitadas pelo aparato tecnológico tornaram possível o 

surgimento de determinadas organizações.  

As novas possibilidades de produções jornalísticas apresentam outras perspectivas, assim 

como novos formatos de contratos de trabalho e vínculos empregatícios que implicam diretamente 

no conteúdo final difundido pelas organizações. Os novos formatos não trazem apenas novas 

possibilidades de inserção no fazer jornalístico, como também expõem a crise de identificação que 

atinge as redações jornalísticas de todo o país, que enfrentam crise de conteúdo jornalístico de 

qualidade e uma possuem sua produção atrelada a vínculos publicitários, com divulgação, muitas 
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vezes, de material espetacularizado, que promove o reforço de estereótipos de raça, gênero e classe 

social. Para isso, pretendemos identificar nas narrativas do corpus desta pesquisa se as mesmas 

conseguem estabelecer um aspecto metacrítico, que se proponha a dar lugar para construções 

textuais atreladas a causas sociais e ao uso assumido da parcialidade na narração de tais histórias.  

Ao nos propormos a utilizar a cobertura do assassinato da vereadora Marielle Franco, temos 

em vista analisar a metacrítica desenvolvida nos veículos de comunicação contra-hegemônicos. As 

maneiras como são apresentadas as narrativas dos acontecimentos nesses veículos de comunicação, 

além de suas propostas de reposicionamento do jornalismo, podem contribuir para a construção de 

uma sociedade mais democrática e plural. Sendo assim, buscamos entender como a cobertura do 

assassinato da vereadora Marielle Franco joga luz à representação de coros tradicionalmente 

criminalizados e violentados nas páginas de jornais. A partir do momento que propomos a análise 

da construção do acontecimento como metacrítica, também colocamos em perspectiva o fato de 

que as próprias produções selecionadas provavelmente irão evidenciar coberturas e versões 

diferentes sobre o assunto em foco. 

3.1 – Procedimentos metodológicos 

Pretendemos aqui realizar a análise da cobertura desenvolvida ao longo dos 

desdobramentos do evento inicial – os assassinatos – com ênfase na análise das narrativas 

jornalísticas dos veículos de comunicação contra-hegemônicos25 – Jornalistas Livres, Ponte 

Jornalismo e Nexo Jornal – por entendermos que, dentro das propostas de produções 

independentes, os três representantes simbolizam vieses desse fazer jornalístico, sendo cada qual 

dedicado a uma especificidade. O Nexo, por sua dedicação ao jornalismo de dados, Ponte por seu 

conteúdo de viés investigativo com foco em violência urbana e direitos humanos e os Jornalistas 

Livres por seu caráter de cunho militante. A cobertura, caracterizada por uma orientação da 

                                                
25 Entende-se contra-hegemonia, como exposto em Moraes (2013) ao dialogar com Gramsci (200): “As formulações 
de Gramsci sobre contra-hegemonia vinculam projetos jornalísticos alternativos à expressão da diversidade 

informativa com práticas de resistência cultural, permitindo-nos refletir sobre a reversão possível dos consensos 

estabelecidos. Ele define ações contra-hegemônicas como ‘instrumentos para criar uma nova forma ético-política’, 

cujo alicerce programático é o de denunciar e tentar superar as condições de marginalização e Capitalista” 

(MORAES, 2013, p. 82).  
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concepção da narrativa de produções que trazem, por sua vez, uma tendência inclusiva e 

representativa, foi possibilitada através da proposta de trabalho desses veículos.  

Em decorrência do grande destaque que o caso teve na mídia de referência, em movimentos 

sociais e nas mais variadas camadas da sociedade, o caso Marielle ganha ênfase por todas as 

características que carrega. Sendo, portanto, um grande representante dos conflitos sociais vigentes 

no país. Ao optarmos por trabalhar com Marielle, procuramos trazer os conflitos sociais e a sua 

representação nos meios de comunicação para o centro do diálogo sobre o fazer midiático e a 

importância da adoção de uma narrativa inclusiva para as minorias sociais nela representada.  

A partir de um levantamento realizado no ano de 2018, após o assassinato de Marielle 

Franco e o surgimento da inquietação para acompanhar o desdobramento do acontecimento e a 

metacrítica por ele evocada em veículos de jornalismo independente brasileiros, partimos para um 

levantamento das produções jornalísticas realizadas pela Ponte Jornalismo com o objetivo de 

compor o material de análise para esta pesquisa. Ao nos depararmos com a necessidade de tensionar 

o escopo com o de outras publicações, elegemos o Nexo Jornal e o Jornalistas livres devido ao 

grande volume de conteúdo produzido sobre o assunto. Além disso, embora os três veículos possam 

ser compreendidos como novos arranjos produtivos, mantém diferenças entre si. A Ponte tem uma 

proposta de jornalismo investigativo no campo dos direitos humanos, já o Nexo possui um modelo 

de jornalismo que mais se assemelha aos jornais de referência.  Por fim, o Jornalistas Livres tem 

por proposta a realização de um jornalismo colaborativo. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram selecionadas 18 reportagens, sendo seis de 

cada veículo, referentes aos últimos três anos: 2018, 2019 e 2020, com duas reportagens por ano 

de cada um. Tendo o início do levantamento a partir da ruptura ocasionada pelos assassinatos de 

Marielle Franco e Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. Portanto, o escopo de análise é 

concentrado próximo às datas do aniversário da morte de Marielle e Anderson e os desdobramentos 

que se deram nos dois anos seguintes. Para tal levantamento, partimos das produções organizadas 

sob o nome direto da vereadora nas manchetes produzidas, já que temos a consciência de que, por 

ser um tema de grande apelo para a audiência e pela lógica da organização digital em que os 

veículos analisados estão inseridos, passa a surgir nas mais diversas publicações relacionadas a 

temáticas de política, violência e cidadania. 

O acontecimento da noite do dia 14 de março, noite em que o assassinato rompe com o 

contrato social envolto nas figuras de representação pública, é limitado ao lugar ocupado por 
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jovens, pretos, favelados e LGBTQIA+. O crime, ainda sem solução, violenta as comunidades que 

Marielle representa e faz parte desse contexto por conta de dois aspectos. O primeiro é a morte de 

seu corpo físico de forma brutal, à queima roupa. O segundo aspecto que violenta as comunidades 

é a tentativa de apagamento da possibilidade de mudança social que Marielle representava e ainda 

representa para as comunidades marginalizadas. Ao trazermos as reportagens de veículos 

independentes, buscamos interpretar como as propostas jornalísticas contemporâneas reconstroem 

o caso e enquadram o assassinato que reverberou em todo o mundo nas mais variadas proporções. 

Ao fazermos uso do acontecimento como instrumento de prática metodológica para o entendimento 

do desenvolvimento da metacrítica nos novos formatos midiáticos, entendemos o mesmo como um 

objeto em disputa, que é produzido e atualizado simultaneamente com as interações sociais que o 

cercam, afetando e sendo afetado de maneira constante ao longo de seu percurso.  

Vera França (2011), ao conceitualizar a individualização do acontecimento retomando o 

pensamento de Queré (2000), pontua que: 

O conjunto da cobertura midiática, alimentando e sendo alimentada pelo interesse e pelas 

manifestações do público, construiu o que podemos chamar, acompanhando Quéré (1995, 

2000), a individuação deste acontecimento. Um acontecimento não tem uma natureza 

intrínseca que o particularize, uma essência própria que estabeleça, de dentro para fora, 

sua identidade: esta vem (é dada) das práticas que o configuram e dos discursos que o 

nomeiam. Ele é individualizado quando se determina aquilo que o especifica, quando 

ganha uma significação – e aí, sim, uma identidade – como acontecimento particular 

(França, 2011 p. 66). 

Logo, ao nos propormos a observar as estratégias de cobertura expressas nos textos 

jornalísticos da Ponte Jornalismo, Jornalistas Livres e Nexo Jornal, procuramos identificar o 

processo de individuação do acontecimento. Como o mesmo é retratado nesses produtos 

midiáticos, buscando, assim, uma melhor compreensão do espaço ocupado por um caso que traz à 

tona tantas particularidades da sociedade brasileira. Definimos como categoria de análise a 

proposta do acontecimento como prática metodológica, assim como, desenvolvido em França 

(2011/2018). É dele e de seu caráter hermenêutico que vão emergir “sentidos, discursos e 

simbolizações” na tentativa de compreendê-lo e consequentemente compreender o processo de 

construção da cobertura midiática no qual está inserido. A caracterização do acontecimento e o 

processo de construção da segunda vida do mesmo, o seu processo de ressignificação e 
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aprofundamento vai adentrar o acontecimento midiático e a sua reprodução. Vera (2011) ainda 

argumenta que a individuação do acontecimento seja decomposta em elementos para que possamos 

identificar o seu processo de individuação.  

Com isso, a partir dos processos disposto em França (2011) usaremos os seguintes 

marcadores analíticos. Sendo eles estruturados em:  

a) Descritivo: aqui promoveremos uma categorização do acontecimento, onde ele é 

esmiuçado para o entendimento da sua classificação e quadros de sentido por ele acionados.  

b) Narrativização (mise em intrigue): a partir da articulação de seus momentos de 

estruturação e construção da realidade, compreenderemos os recursos utilizados na narrativa 

midiática para a exposição do acontecimento em curso e a forma como as interações inferidas ao 

longo do processo estudado são apresentadas. Já que “a mídia (e a cultura) dispõe(m) de esquemas 

narrativos prontos e um conjunto de ocorrências ainda em curso podem ser enquadradas e lidas a 

partir da escolha de um determinado modelo de adequação temporal” (p. 68).  

c) Pano de Fundo Pragmático: neste ponto partimos da compreensão da estruturação do 

acontecimento e as subjetividades nas quais ele está inserido para a sua construção simbólica e o 

seu revestimento de sentido. O acontecimento articula e convoca reações próprias e aqui nos 

propomos a compreender, quais os atores prefigurados e os conhecimentos reclamados para a 

concepção de uma narrativa que é diretamente influenciada pelo meio que interage com ela. Com 

isso, “este pano de fundo pragmático é alimentado por um conhecimento advindo do senso comum, 

das estruturas normativas de uma cultura” (ibidem). 

d) Caracterização do Problema Público: para compreender o acontecimento é preciso 

compreender o recorte social que o atribui significado e importância. Para isso é esboçado como 

ele alcança o status para além de dotados de interesse para o público e apropria-se de um interesse 

público de fato, já que ele evidencia e problematiza questões sociais que lhe atribuem tal 

característica.  

e) Normalização: por fim, ao trabalharmos a normalização do acontecimento, “que é a 

redução de sua contingência e indeterminação, através de sua inscrição num contexto causal e 

social, tornando manifesto seu caráter típico” (ibidem).  Buscamos compreender a sua individuação 

até o campo daquilo que é habitual, perdendo o status de estranhamento e adentrando o campo do 

que é conhecido, vivido.  
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Partindo dessa caracterização, pretendemos analisar o escopo de construção da narrativa 

midiática dos veículos acima citados partindo do princípio de que a marca desses processos nos 

auxiliará na composição do processo de construção das narrativas e avaliação dos marcadores 

metacríticos que fazem parte de tal produção.  

3.2 – Análise das reportagens  

Não temos a intenção de subestimar a cobertura que está em curso em veículos tradicionais 

de imprensa, os mesmos pontuados por fazerem parte dos grandes conglomerados de mídia e, 

portanto, do dia a dia dos brasileiros. Dentro da própria mídia tradicional, deve-se considerar que 

há debates, polêmicas e contradiscursos que se manifestam nos conteúdos informativos 

(MORAES, 2002). Sem a arrogância de considerarmos que o trabalho desenvolvido por tais 

instituições seja menosprezado, lembramos que no ano de 2019 a cobertura do Caso Marielle 

realizada pelo grupo Globo através do Jornal Nacional, Jornal da Globo e Fantástico foi indicada 

ao Emmy Internacional 2019, na categoria notícia, justamente por ter realizado uma cobertura 

abrangente e crítica. 

Ao trabalhar com os veículos Ponte, Nexo e Jornalistas Livres, voltamos nossa atenção aos 

tensionamentos – de gênero, raça e classe – e às novas narrativas que vêm sendo construídas na 

comunicação brasileira. A ênfase na narrativa desenvolvida no caso Marielle atuará como um fio 

condutor de como estes apresentam suas produções e representações jornalísticas. O trabalho 

desenvolvido por veículos de produções independentes que, por vezes, têm como proposta o 

desenvolvimento de um jornalismo que faz uso de novos recursos que priorizam a elaboração de 

narrativas que trazem para o centro da discussão os conflitos sociais existentes no país.  

É tarefa da hermenêutica reconstituir o conjunto de operações pelas quais uma obra se 

destaca do fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser dada por um autor a um 

leitor que a recebe e assim muda seu agir. […] preocupa-se em reconstruir todo o arco das 

operações mediante as quais a experiência prática dá a si mesma obras, autores e leitores. 

[…] A questão é portanto o processo concreto pelo qual a configuração textual faz a 

mediação entre a prefiguração do campo prático e sua refiguração pela recepção da obra 

(RICOEUR, 2010, p. 94-95). 
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Ricoeur (2010, 2013, 2016) apresenta em sua obra “Tempo e Narrativa” como as narrativas 

são formas de se conceber o tempo e a realidade na qual as sociedades estão inseridas, abrindo mão 

de uma comunicação essencialista e tornando possível a compreensão do seu caráter hermenêutico, 

interacional, presente tanto na construção dos acontecimentos como na sua tradução para as 

narrativas midiáticas.  

No caso Marielle, é possível observar o lugar de importância ocupado pela produção 

jornalística na defesa do direito de memória do trabalho realizado pela vereadora em sua 

comunidade, além de seu direito e respeito à vida privada. Sendo assim, ao compreendermos a 

memória como um organismo vivo composto por experiências individuais e pela percepção de uma 

sociedade, encontramos no caso Marielle uma narrativa em disputa entre amigos, familiares, as 

comunidades por ela representadas e a parcela conservadora da sociedade, em um exercício para 

manter os privilégios alcançados e minar os avanços sociais e inclusivos por ela representados.  

Esse lugar de disputa da memória é ilustrado em Candal (2012) por suas características de 

construção individual e como é atravessado pelas subjetividades de um indivíduo e da comunidade 

que o mesmo faz parte.  

Nos países do Cone Sul confrontam-se memórias antagonistas. A evocação dessas 
memórias feitas pelos autores de três artigos enriquece nosso inventário das diferentes 

formas da memória, sugerindo, implicitamente, que as sociedades envolvidas estão diante 

da alternativa seguinte: escolher uma memória “fechada”, exclusiva de tudo o que não é 

ela, ou “aberta”, inclusiva das memórias alternativas. A escolha não é sem importância, 

por duas razões. Primeiramente, porque essa escolha é a que todas as sociedades 

contemporâneas devem fazer entre um “nós” exclusivo e um “nós” inclusivo, ou seja, no 

último caso, um processo agregador de mais complexidade e diversidade sociais 

(CANDAL, 2012, p. 849). 

 As matérias selecionadas para a composição deste trabalho partem de uma seleção ao longo 

de mais de dois anos que se seguiram ao assassinato, escolhidas, como já citado, de maneira 

aleatória nos anos de 2018, 2019 e 2020, com o objetivo de entendermos como o compromisso 

assumido pelo jornalismo independente é reproduzido em suas produções midiáticas.  

Nesse contexto de narrativa em disputa, os veículos independentes analisados fazem uso 

do seu alcance e engajamento para problematizar o assassinato de Marielle e todos os não ditos 
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envolvidos em seu assassinato. Familiares e amigos afirmaram não terem conhecimento de 

ameaças de morte à vereadora.  

Cada um ao seu modo, seja por um viés do jornalismo investigativo, pelo jornalismo 

analítico de dados ou por uma comunicação de guerrilha com o foco na militância social, os três 

canais mobilizam esforços para mobilizar a sociedade em torno do caso Marielle e tudo o que ele 

representa para um Brasil que passa por uma instabilidade institucional ao longo dos últimos anos.  

Para que tenhamos uma noção dessa produção e possamos fazer as análises, publicamos a 

Tabela 1, a seguir, com os títulos, autores e autoras, além das datas, das reportagens dos três 

veículos e as fontes abordadas. 

 

Tabela 1 – Escopo de análise: 

Veículo Título Autor Data Fontes 

Nexo O assassinato 

de Marielle 

Franco num 

Rio sob 

intervenção 

em 4 pontos 

centrais 

Lilian 

Venturini 

15 de 

março 

de 

2018 

Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro; 

PSOL-RJ em nota; Anistia Internacional Brasil; OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) do Rio de Janeiro; Palácio Planalto; 

Ministro da Segurança Pública - Raul Jungman; Presidente 

Michel Temer; Relato Pessoal Marielle Franco - Site; Marielle 

Franco redes sociais (2x); deputado federal Chico Alencar 

(PSOL-RJ) à BBC Brasil; Marcelo Freixo (PSOL-RJ), 

deputado estadual; general-interventor Braga Neto em nota; 
Braga Neto ao jornal Folha de São Paulo por escrito; Renato 

Lima, sociólogo e diretor presidente do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, em declaração ao jornal Estado de São 

Paulo. 

Nexo O que dizem 

os projetos de 

Marielle 

Franco 

aprovados no 

Rio 

Murilo 

Roncolat

o 

16 de 

agosto 

de 

2018 

Ministro da Segurança Pública, Raul Jungman; Anistia 

Internacional Brasil; Projetos de Lei Marielle Franco. 

Nexo O assassinato 

de Marielle 

um ano 
depois, 

segundo 4 

deputadas 

Mariana 

Vick 

14 de 

março 

de 
2019 

Denúncia Ministério Público do Rio de Janeiro; Manuela 

Miklos, ativista feminista, em ensaio publicado no Nexo de 17 

de março de 2018; Renata Souza (PSOL-RJ), deputada 
estadual; Olívia Santana (PCdoB - BA), deputada estadual; 

Silvia Cristina (PDT - RO), deputada federal; Ana Paula 

Siqueira (Rede), deputada estadual. 

Nexo O que 

significa 

federalizar 

parte da 

investigação 

do caso 

Marielle 

André 

Cabette 

Fábio 

19 de 

setembr

o de 

2019 

Raquel Dodge, procuradora-geral da república, em entrevista à 

imprensa; Ministério Público do Rio de Janeiro em nota; Jornal 

O Globo; Mônica Benício, viúva de Marielle, em entrevista 

para o jornal O Globo; Sandra Carvalho, coordenadora da 

ONG Justiça Global; Bruno Shimizu, vice-presidente do 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 

Nexo Marielle vai 

virar série: as 

várias visões 
sobre a 

produção 

Natan 

Novelli 

Tu 

10 de 

março 

de 
2020 

Antonia Pellegrino em entrevista ao portal UOL; Tony Góes 

em sua coluna na Folha; Pablo Villaça, crítico de cinema; 

Sabrina Fidalgo, cineasta negra, também em artigo para a 
Folha; Maeve Jinkings, atriz; nota de repúdio assinada por 

mais de 60 profissionais negros do audiovisual; José Padilha 



74 

 

em coluna publicada na Folha; Silvio Almeida, doutor em 

filosofia e direito; Grace Passô, em seu perfil no Facebook; 

Stephanie Ribeiro colunista do Nexo e ativista negra; Anielle 

Franco, irmã de Marielle. 

Nexo Qual o efeito 

Marielle para 

a política 
brasileira? 

Flavia 

Rios e 

Carlos 
Machado 

(ensaio)26 

13 de 

março 

de 
2020 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); Tribunal 

Superior Eleitoral; Relatório Final Democracia e 

Representação nas eleições 2018 - Fundação Getúlio Vergas. 

Ponte Morte de 

vereadora é 

recado para 

defensores de 

direitos 

humanos, 

alertam 

entidades 

Arthur 

Stabile 

15 de 

março 

de 

2018 

Observatório da Intervenção; Anistia Internacional; Silvia 

Ramos, coordenadora do Observatório da Intervenção em 

postagem no Facebook; César Muñoz, representante de Human 

Rights Watch no Brasil; Jurema Werneck, diretora-executiva 

da Anistia Internacional; Comitê Brasileiro de Defensoras de 

Defensores de Direitos Humanos; Human Rights Watch 

(HRW); Defensoria Pública do Rio de Janeiro; presidente da 

OAB nacional, Cláudio Lamachia; presidente da república 

Michel Temer; ministro da justiça Torquato Jardim durante o 

Fórum Econômico Mundial. 

Ponte Marielle, 
sobrenome 

favela 

Maria 
Teresa 

Cruz 

24 de 
abril de 

2018 

Lourenço Cezar da Silva, 47 anos, geógrafo e amigo de 
Marielle; Tarcísio Motta, vereador pelo PSOL - RJ e amigo; 

Marielle Franco, horas antes de seu assassinato em arquivo do 

encontro na roda de conversa "Jovens Negras Movendo as 

Estruturas"; Rose, jovem moradora da comunidade; Henrique 

Vieira, ex-vereador de Niterói, amigo e colega de partido; 

Aryanne Paiva da Felicidade, 31 anos, assistente social; 

Fernanda Garcia, 22 anos, jornalista e amiga; Dayana Gusmão, 

32 anos, militante da Frente Lésbica e colega; Virgínia, 

militante e amiga da vereadora. 

Ponte Caso Marielle: 

crime de ódio 

é amadorismo 
incompatível 

com um 

matador, diz 

promotor 

Arthur 

Stabile 

13 de 

março 

de 
2019 

Promotor Luiz Antônio Ayres, da 2ª Vara Criminal de Santa 

Cruz, no Rio de Janeiro em entrevista; Giniton Lages, chefe da 

Divisão de Homicídios da Polícia Civil do RJ; 

Ponte Quem matou 

Marielle 

Franco e 

Anderson 

Gomes: o que 

sabemos até 

agora 

Ponte 

Jornalis

mo 

16 de 

março 

de 

2019 

Delegacia de Homicídios da Polícia Civil; Ministério Público 

Estadual; Reportagem de O Globo; Jornal Extra; Promotora 

Simone Sibilio; deputado federal Marcelo Freixo (PSOL); 

Renato Sérgio Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública; Ginitom Lages, delegado da DH do Rio; 

presidente Bolsonaro (PSL) em declaração; deputado federal 

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em declaração; vereador Carlos 

Bolsonaro (PSL) em compartilhamento no Twitter. 

Ponte Instituto 

Marielle 
Franco lança 

financiamento 

coletivo em 

memória da 

vereadora 

Caê 

Vasconc
elos 

13 de 

fevereir
o de 

2020 

Anielle Franco, irmã da vereadora em áudio para a Ponte; 

Presidente Jair Bolsonaro (PSL) em declaração; viúva Mônica 
Benício em postagem nas redes sociais; Marcelo Freixo e 

Renata Souza em postagens no Twitter; Anistia Internacional; 

Ministério Público; Procuradoria Geral da República; Ministra 

Laurita Vaz; Instituto Marielle Franco. 

Ponte STJ decide Arthur 27 de Instituto Marielle Franco; Anielle Franco, irmã da vereadora 

                                                
26 No ano de 2020, o Nexo Jornal realizou duas produções diretamente ligadas ao Caso Marielle Franco, sendo uma 

delas o ensaio de Flávia Rios e Carlos Machado, como listado acima. Sendo assim, abrimos a exceção neste caso 

para a composição do escopo fazendo o paralelo com os três anos analisados. 
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manter 

investigação 

dos 

assassinatos 

de Marielle e 

Anderson no 
RJ 

Stabile e 

Caê 

Vasconc

elos 

maio 

de 

2020 

por meio de publicação no Twitter; Marcelle Decothe, 26, uma 

das coordenadoras do Instituto Marielle; Luyara Franco, filha 

de Marielle, em publicação no Twitter. 

Jornalist

as Livres 

Quem matou 

Marielle? 

Queremos 

saber, e 

queremos já! 

Jornalista

s Livres 

15 de 

março 

de 

2018 

Publicações das redes sociais da vereadora Marielle Franco 

(PSol-RJ). 

Jornalist

as Livres 

Brasil será 

denunciado na 

ONU no caso 

Marielle 

Jornalista

s Livres 

20 de 

março 

de 

2018 

Paulo Torso Lugon arantes, advogado internacional e militante 

dos Direitos Humanos; Alice de Marchi, da ONG Justiça 

Global; Roberta Maristela, promotora de justiça do Rio de 

Janeiro e consultora do Provita no estado; 

Jornalist

as Livres 

O conteúdo da 

fala, registrada 

em gravação, 

de miliciano 
envolvido no 

assassinato de 

Marielle 

Franco 

Katia 

Passos 

27 de 

outubro 

de 

2019 

Ministério Público Federal; portal UOL; Ministério Público do 

Rio de Janeiro; Policia Civil do Rio. 

Jornalist

as Livres 

Atos por 

Marielle 

Franco, 

assassinada há 

um ano, se 

espalham pelo 

Brasil 

Fabiana 

Oliveira 

14 de 

março 

de 

2019 

Mídia Ninja. 

Jornalist

as Livres 

MARIELLE 

FRANCO, 41 
ANOS 

DEMOLIND

O AS 

VELHAS 

ESTRUTURA

S 

Matheus 

Alves 

27 de 

julho 
de 

2020 

Kátia Passos; Marcelo Rocha; Marinete da Silva, mãe de 

Marielle. 

Jornalist

as Livres 

Bloco de 

carnaval em 

Buenos Aires 

faz 

homenagem a 

Marielle 

Franco 

Isabela 

Gaia 

18 de 

fevereir

o de 

2020 

Gabriela Mercado, cantora do bloco Cordão de Prata; Julia 

Cavalcante, organizadora e instrumentista. 

 

 

3.2.1 – Descrição  
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Em 14 de março de 2018, o carro em que a vereadora Marielle Franco usava para retornar 

da Roda de Conversa ``Mulheres Negras Movendo as Estruturas”, no Estácio, região central do 

Rio de Janeiro, foi alvejado, e Marielle e seu motorista, Anderson, morreram no local. Em um 

Brasil mergulhado em narrativas de violência e medo, Marielle, de alguma forma, era a 

representação da mudança. Mulher, negra, LGBTQIA+ e favelada, uma descrição que carrega 

muito peso em boa parte da sociedade brasileira atual: patriarcal, racista e homofóbica. 

Nas matérias que dão início à cobertura do Caso Marielle, em nosso escopo de análise, a 

vereadora é apresentada como: “A vereadora Marielle Franco fazia do combate ao racismo e à 

violência policial contra moradores de comunidades do Rio suas bandeiras.” (Nexo, 2018). “A 

Marielle denunciou abusos policiais, qualquer um pode olhar no Twitter e através da trajetória dela. 

Se foi por isso ou não que foi assassinato, tem que ser investigado”, diz César Muñoz, representante 

da Human Rights Watch no Brasil, em reportagem à Ponte Jornalismo. “Ainda não se sabe quem, 

mas é quase certo o porquê: Marielle era uma militante de direitos humanos e denunciava a 

violência policial que há muito tempo mata tantas pessoas no Rio de Janeiro e nos demais Estados.” 

(Porto, os Jornalistas Livres).  

Uma afirmação relativamente consensual pode ser dita sobre o acontecimento no Caso 

Marielle, visto que ela foi assassinada com uma mensagem muito clara: “Vocês foram longe 

demais”, fala do amigo de Marielle, Lourenço Cezar, em reportagem da Ponte Jornalismo (CRUZ, 

2018). Marielle Franco e toda a simbologia que carregava incomoda um Brasil que não fez as pazes 

com o seu passado no sentido de construir um presente mais igualitário e democrático.  

O assassinato de Marielle e Anderson não resultou em pertences levados, não teve 

declaração por parte de nenhuma organização criminosa, ou mesmo a tentativa de mascarar o 

ocorrido como uma fatalidade de um Rio de Janeiro que convive com a violência por todos os 

lados, o da polícia e o do crime. Uma prática que é, talvez, mais corriqueira em cidades do interior, 

nas quais as disputas políticas são de um viés de violência a céu aberto, mas, para uma representante 

de uma capital como a do Rio de Janeiro, isso demonstra que pessoas e/ou grupos cruzaram uma 

linha que não se sabe muito bem se tem volta.  

Neste cenário de constate conflito que surge a figura pública de Marielle, consequência da 

primavera feminista no Brasil, a candidatura dela traz para dentro do PSOL-RJ um novo rosto e 

outras demandas do povo. Como o próprio colega de partido Tarcísio Motta, vereador do PSOL-

RJ, diz em entrevista, “Marielle ajudou o PSOL a ser um partido menos de homens brancos, 
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héteros, que é o que nós somos” (CRUZ, 2018). A renovação política, que durante tanto tempo se 

falou no país, começa a surgir em personagens que, como Marielle, trazem na trajetória de vida as 

marcas das lutas que representam e pleiteiam nas casas públicas.  

Ao contrário do observado nos veículos tradicionais, no enquadramento dado a mortes 

violentas de corpos negros, Marielle não teve o seu caráter questionado ou o acontecimento 

relativizado nos veículos estudados. Apesar dos esforços de narrativas falsas em uma tentativa de 

moralizar a sua morte, aqui reforçamos que tais narrativas também foram fortemente combatidas 

na grande imprensa27; Marielle teve sua trajetória exaltada, e o assassinato ocupou o seu lugar de 

importância.  

O assassinato de Marielle teve repercussão em todo o mundo, gerando manifestações 

públicas, performances artísticas e homenagens28 sempre levantando o questionamento “Quem 

matou Marielle?” O crime que aconteceu em ano eleitoral em nosso país, foi explorado durante o 

pleito tanto pela esquerda quanto pela direita política do país. Ao mesmo tempo que políticos e 

setores da sociedade civil colocam a resolução do crime como um ponto crucial para a manutenção 

da democracia no país, o mesmo não acontece por parte da ala de extrema direita, que vive um 

período de ascensão desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O acontecimento vai se 

construindo como memória viva em crescente atualização e ganha novos episódios.  

Nesse contexto, pensa-se o caso Marielle no intuito de elucidar a discussão acerca da 

construção do acontecimento e sua reprodução e reverberação nos media. Tendo em conta que o 

mesmo se atualiza dentre as discussões sociais e por meio das produções que por ele perpassam. 

Marielle está presente desde a nomeação de ruas, praças e estações de metrô até episódios de ódio 

explícito, como aquele em que candidatos do partido PSL-Rio partiram uma placa com o nome da 

vereadora em meio a ato de campanha eleitoral em outubro de 2018, o que gerou, inclusive, 

comoção on-line que arrecadou 28 mil reais para distribuição de novas placas e doações para ONGs 

apoiadas pela vereadora. O acontecimento reverbera, dialoga e é ressignificado.  

                                                
27 Sendo referendado pela indicação da Rede Globo a premiação do Emmy Internacional de Jornalismo com a 
cobertura da morte da vereadora. Disponível em: <https://imprensa.globo.com/programas/premios/textos/globo-e-

indicada-ao-emmy-internacional-de-jornalismo-pelo-13o-ano-consecutivo/> Acesso em 22 de outubro de 2020. 
28 O episódio mais recente é a inauguração do Jardim Marielle Franco, em Paris, em cerimônia com a presença da 

filha, irmã e dos pais da vereadora. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/jardim-em-

homenagem-a-marielle-franco-e-inaugurado-em-paris.shtml> Acesso em 22 de outubro de 2020.  

https://imprensa.globo.com/programas/premios/textos/globo-e-indicada-ao-emmy-internacional-de-jornalismo-pelo-13o-ano-consecutivo/
https://imprensa.globo.com/programas/premios/textos/globo-e-indicada-ao-emmy-internacional-de-jornalismo-pelo-13o-ano-consecutivo/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/jardim-em-homenagem-a-marielle-franco-e-inaugurado-em-paris.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/jardim-em-homenagem-a-marielle-franco-e-inaugurado-em-paris.shtml
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3.2.2 – Narrativização  

A narrativização se dá como apontado anteriormente por fugir da construção causal que é 

imposta a corpos negros, LGBTQIA+ e periféricos. Em momento algum a importância do caso 

Marielle é contestada nos veículos estudados. No recorte temporal elegido é possível observar que, 

mesmo com a redução de inserções de matérias sobre a temática, o “acontecimento Marielle” não 

deixa de ser constantemente rememorado com toda a sua importância, além da pressão popular por 

soluções. Cada veículo constitui uma cobertura adequada com o seu viés de ação.  

No caso da Ponte Jornalismo, a construção do “acontecimento Marielle Franco” parte do 

lugar da luta das comunidades periféricas por dignidade. Notamos que há uma extensa cobertura 

voltada para a repercussão do caso, com depoimentos de muitas pessoas (não só familiares), além 

da reverberação internacional do ocorrido. Um veículo que tem as suas pautas construídas em torno 

do jornalismo investigativo por direitos humanos, violência policial e a luta das periferias por 

reconhecimento apresenta, ao longo de suas narrativas, como Marielle expressa os corpos negros 

silenciados e a “cruzada” realizada por militantes do partido, familiares e amigos pela busca por 

resoluções e reparação. A cobertura, que parte da ruptura inicial, acompanha passo a passo os 

desdobramentos do caso e as implicações nele envolvidas. Desde os primeiros suspeitos, os 

caminhos percorridos pelas balas, os posicionamentos tomados pelo Estado, que defendem as 

intervenções militares em curso na cidade na época, o drama vivido por moradores das 

comunidades e o impacto causado pela morte da vereadora, os desdobramentos do acontecimento 

que repercutiram em sua segunda vida como o lançamento da dissertação de mestrado, homenagens 

internacionais, a luta de familiares contra a federalização do caso e , mais recente, a campanha de 

comprometimento dos candidatos às eleições 2020 com as pautas defendidas por ela.  

A Ponte, muitas vezes por falta de entrada com órgão oficiais, por se tratar de um veículo 

com equipe pequena, sediado em São Paulo, trabalha com declarações oficiais dadas a outros canais 

de comunicação. Por outro lado, o veículo também prioriza fontes que discorram de uma outra 

perspectiva, fazendo um jornalismo que traz vozes das periferias e participantes das lutas de 

Marielle. Outro artifício usado pelo veículo é o uso de declarações feitas em redes sociais por 

órgãos de importância. Na matéria “Morte de vereadora é recado para defensores de direitos 
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humanos, alertam entidades” o veículo faz o uso de declarações no Facebook da representante do 

Observatório das Intervenções, por exemplo.  

“A polícia civil deve elucidar o crime de forma exemplar. E sobretudo o comando militar 

da intervenção federal deve respostas à sociedade. O Rio sob intervenção tem sido o local 

onde mortes por violência e mortes e agressões por violência policial continuam 

prevalecendo. É responsabilidade dos interventores deter os crimes de ódio aos defensores 

de diretos” (RAMOS, 2018) 

O Nexo Jornal, que parte de uma construção mais analítica das suas produções com muitos 

gráficos e análises de especialistas, já traz um outro viés para a cobertura do assassinato de Marielle 

Franco. Ele também traz fontes oficiais por meio de outros veículos, como os jornais de referência 

O Globo, Folha de S. Paulo e Estadão, no entanto faz uso de outros recursos como resgate 

histórico, contexto social envolvido e análise da situação da cidade para analisar o caso em um 

primeiro momento. O veículo realiza análise dos projetos da vereadora para compor seu perfil. No 

decorrer de um ano de sua morte, aborda por meio de entrevistas com quatro deputadas federais 

negras o que significou a figura de Marielle e o que é ocupar um cargo de representação em uma 

casa civil a partir das perspectivas de raça e gênero que perpassam suas narrativas.  

Na publicação, Renata Souza (PSOL), Olivia Santana (PCdoB), Silvia Cristina (PDT) e 

Ana Paula Siqueira (Rede) pontuam sobre o cotidiano de uma parlamentar negra nas casas civis do 

Brasil. Quando perguntadas sobre a especificidade de ser uma mulher negra em uma casa 

legislativa, Renata afirma: 

Existem muitas especificidades, principalmente para aquelas que se reconhecem como 

feministas. Estar em uma casa legislativa, pensando a política pública a partir das 

necessidades reais das mulheres, com um diagnóstico bem qualificado das políticas já 

implementadas, é fundamental para que a gente possa ter um avanço nas políticas públicas. 

Também é fundamental para evitar, por exemplo, absurdos como os de homens que 

querem legislar sobre os nossos corpos, sobre a nossa sexualidade ou vida reprodutiva. 

Esses absurdos são evitados quando mulheres ocupam esses espaços de poder. (Souza, 

2019) 
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Por sua vez, Olivia Santana enfatiza “(...) que para mudar esse cenário e ter mais negros e 

mulheres nas casas legislativas do país será necessário uma revisão no sistema eleitoral, 

democratizando a forma como ele se dá, de modo a aumentar os espaços de representatividade de 

mulheres e negros no Brasil.” (2019). As deputadas denunciam o racismo dentro da casa legislativa. 

No ano de elaboração dessa reportagem, apenas 13 cadeiras eram ocupadas por candidatas 

autodeclaradas pretas ou pardas. 

Por se tratar de uma publicação que trabalha com um jornalismo com foco em data, suas 

produções têm um viés, pode se dizer, quase educacional. As publicações mais recentes 

apresentadas no ano de 2020, das poucas destinadas à cobertura de Marielle no ano, uma delas se 

dedica à transformação da história da vereadora em dois produtos audiovisuais. Um documentário, 

já lançado na presente data pelo serviço de streaming do Grupo Globo, e a polêmica envolvida na 

produção de um seriado ficcional sobre Marielle que sofreu fortes críticas por parte do movimento 

negro e profissionais do meio pela falta de profissionais negros atuando na produção29. O segundo 

produto – aqui destacamos a exceção por ser o único veículo que teve um ensaio selecionado devido 

à baixa produção de material destinado diretamente ao caso – é analisado por seu viés político e 

pela proposição das “sementes de Marielle”. No ensaio “Qual o efeito de Marielle na política 

brasileira?”, Flávia Rios e Carlos Machado expõem a falta de representatividade de mulheres nos 

postos políticos e, após o assassinato de Marielle, o crescimento de cargos ocupados pelas mesmas, 

que pôde ser observado no Rio de Janeiro, mas cujo fenômeno só seria mais adequadamente 

avaliado no Brasil nas eleições que se aproximam. 

Ao que parece, toda essa movimentação legítima em torno da figura icônica de Marielle 

Franco reforçou na agenda das mulheres a necessidade de representação política. O efeito 

em si, visto até agora, é localizado. Num contexto de recrudescimento da política dos 
direitos das mulheres e da temática de gênero levado a cabo pela extrema direita que 

ascendeu ao poder, as resistências políticas das mulheres parecem fazer uso da indignação 

para garantir maior engajamento nos movimentos sociais organizações, mas também é 

preciso fazer valer com mais vigor medidas institucionais que geram efetivas chances 

eleitorais para as mulheres, garantindo, assim, a real distribuição dos recursos de 

campanha segundo clivagens étnicas e raciais entre as mulheres. (Rios e Machado, 2020)  

                                                
29 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/10/Marielle-vai-virar-s%C3%A9rie-as-

v%C3%A1rias-vis%C3%B5es-sobre-a-produ%C3%A7%C3%A3o> Acesso em 25 de setembro de 2020. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/10/Marielle-vai-virar-s%C3%A9rie-as-v%C3%A1rias-vis%C3%B5es-sobre-a-produ%C3%A7%C3%A3o
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/10/Marielle-vai-virar-s%C3%A9rie-as-v%C3%A1rias-vis%C3%B5es-sobre-a-produ%C3%A7%C3%A3o
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O ensaio levanta questionamentos sobre o apelo eleitoral que foi criado em torno da figura 

de Marielle sem se desvencilhar do potencial de mudança que a mesma representa. A matéria mais 

recente produzida pelo grupo se refere à decisão do STJ de manter o caso no Rio de Janeiro. 

Ao nos debruçarmos sobre o material desenvolvido pelo coletivo Jornalistas Livres, nos 

deparamos com um conteúdo mais engajado com a militância em si. Se avaliarmos a sua 

constituição e a forma que foi apresentado, percebemos que se trata de um material produzido por 

pessoas engajadas em lutas de movimentos sociais, o que dá um novo tom para as produções. A 

primeira matéria analisada cobra de maneira incisiva a resolução do caso, outra publicação que 

chama atenção nas produções do primeiro ano pós assassinato pontua o crescimento da extrema 

direita e a politização do caso. Ao afirmar que a culpa não é só de quem aperta o gatilho, o autor, 

Hermínio Porto, discorre sobre como a vertente da extrema direita no país produziu políticos que 

se omitiram na luta contra a violência na cidade. Nos materiais que se seguem, o grupo focou na 

denúncia do Brasil à ONU pelo assassinato da vereadora e pela situação de violência na região do 

Acari na cidade do Rio de Janeiro. Ao republicarem a matéria produzida pela Carta Capital, fica 

visível a falta de recursos próprios para a cobertura.  

Por se tratar de um grupo com viés bem politizado, temos em uma de suas publicações a 

divulgação dos locais de protestos em todo o país, com a data, local e horário de concentração, pelo 

aniversário de um ano do assassinato sem respostas. Uma de suas publicações do ano de 2020 

destacou o bloco de carnaval argentino que homenageou a vereadora nas festas do mesmo ano. Em 

“MARIELLE FRANCO, 41 ANOS DEMOLINDO AS VELHAS ESTRUTURAS”, título postado 

em caixa alta, o fotojornalista Matheus Alves relembra a trajetória da vereadora e como seus 

caminhos se cruzaram por meio da militância social.  

Com abordagens por vezes muito dissidentes, mas nem por isso divergentes, as três 

publicações têm em comum a construção de narrativas críticas ao fazer jornalístico naturalizado. 

Elas apresentam construções de pauta ainda que limitadas por recursos financeiros, mas que burlam 

o modus operandi do fazer jornalístico das grandes organizações. Por não se atrelarem a conteúdos 

publicitários, a irreverência das pautas é indiscutível a quem acompanha as suas produções. Por 

trazerem recortes de gêneros, raça e a influência da violência no dia a dia do brasileiro, suas 

narrativas apresentam pautas diferenciadas, com fontes diversificadas, expressando as contradições 

que o nosso país comporta.  
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Tabela 2: Fontes utilizadas nas matérias analisadas: 

Classificação das 

fontes 
2018 2019 2020 Triênio 

Primária 29,26% 40,00% 27,27% 31,13% 
Secundária 70,73% 60,00% 72,72% 68,87% 

Homens 39,02% 30,00% 21,21% 30,18% 
Mulheres 31,70% 30,00% 51,51% 38,67% 

 

 

Ao trazerem falas da periferia, militantes, familiares, amigos e analistas, a produção 

realizada por esses veículos se apresenta como uma alternativa tanto para a produção da informação 

quanto por onde o público pode ser informado. O jornalismo higienizado e distante da realidade 

vivida por quem é hostilizado todos os dias por ser quem se é passa longe de produções 

sensacionalistas e vexatórias. Não queremos apresentar o jornalismo independente como o jeito 

certo de se fazer jornalismo, mas quando se tem mais uma opção em jogo, é possível questionar as 

práticas adotadas e até que ponto elas tensionam o real. Desse modo, evidenciando que o jornalismo 

(ou ao menos esse tipo de jornalismo) também pode ser um fator constituidor de uma sociedade 

democrática.  

As matérias aqui analisadas apresentam uma porcentagem maior de contribuição de fontes 

vindas de mulheres (38,67%), na composição geral das produções realizadas ao longo desses três 

anos. Essas construções dissidentes do fazer jornalístico apresentam assim uma contribuição para 

o diálogo social partindo de um novo lugar e trazendo à tona as questões sociais, vítimas de 

apagamento ao longo da história.  

Ao dar espaço para a narrativa de mulheres pretas, periféricas e militantes políticas, ao 

abordarem a representação de Marielle e o legado deixado por ela junto a outras mulheres no poder 

público, essas produções contribuem de forma ativa para o desenvolvimento dos debates acerca da 

representação parlamentar.  

Nesta análise não é possível fazer um desdobramento racializado para além das figuras 

públicas já conhecidas dos jornais televisivos e páginas políticas. Os homens que compõem o 

escopo de fontes são majoritariamente brancos, demonstrando qual a cara da política e das posições 

de poder da sociedade brasileira. Nas matérias analisadas, apenas em “Marielle, sobrenome Favela” 

– onde aparecem os companheiros de luta da vereadora, da comunidade da Maré – que encontramos 

fontes racializadas por meio de fotos e registro de vídeo.  
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Sendo assim, a construção das reportagens e das notícias aqui elencadas se baseia na 

discussão e no resgate do legado de Marielle através de muitas frentes, sejam elas na comunidade, 

na política e, principalmente, nos desdobramentos das investigações que deixam o país apreensivo.  

3.2.3 – Pano de Fundo Pragmático  

A individuação do acontecimento, a forma como o evento é revestido de significado e 

sentido, acontece neste caso por meio da indignação transmitida e do modo como a sua cobertura 

afeta a população por ela provocada. Os assassinatos de Marielle e de Anderson não indignam 

apenas por refletirem um Estado violento em que a população mais vulnerável acaba na maioria 

das vezes refém da violência policial, das milícias ou do crime organizado. Os assassinatos 

cometidos na noite do dia 14 de março chocam por violentarem uma representante de reputação 

ilibada e de vivência diária com as causas que ela defendia. Marielle não vinha sendo ameaçada de 

morte e os assassinos não deixaram nenhum recado claro, ela foi retirada do jogo político como 

uma peça “descartável”, como uma representante de “corpos descartáveis”. Judith Butler (2019) 

em seu texto recentemente traduzido “Vida precária: os poderes do luto e da violência”, vai de 

encontro com a representação desses corpos e dos espaços permitidos a eles ocuparem em 

sociedade. Em seu texto, ela pontua: 

O corpo implica mortalidade, vulnerabilidade, agência: a pele e a carne nos expõem ao 

olhar dos outros, mas também ao toque e à violência, e os corpos também ameaçam nos 

transformar na agência e no instrumento de tudo isso. Embora lutemos por direitos sobre 
nossos próprios corpos, os próprios corpos pelos quais lutamos não são apenas nossos. O 

corpo tem sua dimensão invariavelmente pública. Constituído como um fenômeno social 

na esfera pública, meu corpo é e não é meu. (BUTLER, 2019, p. 43) 

A violência estrutural e física imposta a esses corpos marginais refletidos na figura de 

Marielle indigna ainda mais a forma como a sua trajetória é brutalmente interrompida. Os não ditos 

do assassinato passam uma mensagem de impotência. Impotência para quem a cercava em seu 

ciclo íntimo e nada pôde fazer e foi obrigado a assistir a sua memória ser violentada. A justificativa 
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de quem compartilhou os ataques era a de que o caso estava tendo muita exploração midiática e 

que “pessoas de bem” que morrem todos os dias no país não teriam a mesma atenção. Sendo assim, 

corpos negros e periféricos só aparecem na mídia de forma marginalizada. A narrativa de suas 

histórias apagadas só adentra o espectro midiático em situações de violência extrema, sem nem ao 

menos ter esse lugar imposto, sem ser ao menos questionado. A recente morte de crianças30 na 

periferia do Brasil furou a bolha da representação das periferias, questionando o aparato policial e 

a força utilizada sobre atores sociais sem possibilidade de defesa.  

A impotência de quem acompanhou a trajetória política de Marielle e viu um projeto de 

estado ser interrompido. O acontecimento que segue se atualizando a cada manifestação política, a 

cada declaração pública de autoridades, a cada tentativa de explorar o assassinato, seja para fins 

políticos ou comerciais. O acontecimento que segue se atualizando nos corpos das mulheres negras, 

que como ela, decidiram seguir a militância política e o pleito por cargos públicos para mudar a 

realidade da população brasileira.  

As eleições de 2020 para os cargos de representação municipal podem representar uma 

porta de entrada para o lançamento de novas lideranças no âmbito político regional e nacional. 

Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)31 apresentou um crescente, ainda que tímido, 

número de candidaturas femininas, e um aumento ainda maior na candidatura de indivíduos 

autodeclarados pretos e pardos.  

Esse crescimento de negros e mulheres nas prefeituras e Câmaras Municipais é reflexo do 

estabelecimento das cotas de gênero, política implementada nos anos 90 que determina a 

distribuição de verbas de campanha e propaganda eleitoral para mulheres, e agora em 2020 passa 

a valer também para os candidatos negros e pardos.  

 

 

Figura 8 – Gráfico de representatividade racial nas eleições 2020 

                                                
30 Caso Miguel: morte de menino no Recife mostra 'como supremacia branca funciona no Brasil', diz historiadora. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52932110 > Acesso em 22 de outubro de 2020.  
31 Eleições 2020: número de candidatas tem aumento tímido, mas candidaturas negras são maioria 

Disponível em <http://www.generonumero.media/eleicoes-2020-candidaturas-negras-maioria/> Acesso em 22 de 

outubro de 2020.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52932110
http://www.generonumero.media/eleicoes-2020-candidaturas-negras-maioria/
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Fonte: Gênero e Número  

 

Importante pensarmos na força da imagem que Marielle sempre representou e agora alcança 

novos lugares. Marielle não é um corpo mártir, ela ainda é uma veia pulsante dos anseios sociais. 

A sua representação na cobertura jornalística não menospreza isso. Cada um ao seu modo retrata 

Marielle com o potencial de mudança que a mesma representou e segue representando. Agora 

ausente, a sua memória, lugar de disputa, ameaça muito mais aqueles que a quiseram interrompida 

do que o seu corpo vivo. As lutas de Marielle atingiram lugares inimagináveis dos grandes centros 

do país aos rincões mais distantes.  

Os processos de midiatização pelos quais passa o fazer jornalístico abriram espaço para que 

o mesmo alcançasse novos ares para além das classes sociais mais habituadas a se informarem 

pelas páginas dos jornais, do rádio e da televisão. No entanto, essa digitalização também 

possibilitou a todo ser humano dotado de algum conhecimento digital disseminar suas informações 

a seu gosto. Não estamos relativizando que as produções jornalísticas, mesmo as mais tradicionais 

que se dizem isentas, sejam desprovidas de vieses políticos e/ou ideológicos, mas entendemos que 

as mesmas, na maioria das vezes, têm o compromisso com a realidade.  

Os novos formatos dos meios de comunicação abrem caminho para que ataques como os 

sofridos pela vereadora, e que se repetiram em diversas esferas políticas ao longo daquele ano 

eleitoral, sejam evitados. Partindo dessa perspectiva de defesa do legado de Marielle, as produções 
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analisadas em nosso escopo de pesquisa reforçam sistematicamente o papel de Marielle à frente de 

potente atuação política. Como colocado inúmeras vezes nas publicações que abordam esse lastro, 

“Marielle é semente”. Esse viés é resgatado pelo Nexo quando é abordada a influência da vereadora 

em outros mandados legislativos, nas mais diferentes regiões do país. Na Ponte as “sementes” de 

Marielle aparecem por meio das militantes que nela se inspiraram e nos mandados que surgiram 

de seu gabinete após o seu assassinato. Os Jornalistas Livres vão fazer esse exercício de 

recuperação da memória acompanhando as manifestações públicas de repúdio que acontecem ao 

longo dos anos. Todas essas ações são lidas por nós como um exercício do jornalismo independente 

para disputar a narrativa no meio digital com as notícias falsas que incidem sobre o episódio.  

O fenômeno dessa disputa é caracterizado principalmente pela produção de fake news e a 

forma como as mesmas alcançam um lastro sem precedentes nos lares brasileiros. A prática pautada 

em disseminar mentiras ataca em diferentes níveis. As fake news se pautam não apenas por 

transmitir notícias cem por cento falsas, mas por apresentar a realidade de maneira próxima às 

ideias de pessoas que acessam a desinformação como forma de reforçar sua visão de mundo. O 

pesquisador Thales Vilela Lelo (2019), em trabalho recente, a partir de estudos internacionais, 

aponta que, paradoxalmente, muitas pessoas que são desinformadas se consideram bem 

informadas, diferente de pessoas que têm pouca informação e procuram por ela. Ele ainda indica 

que inúmeros estudos têm “demonstrado como a abundante disponibilidade de falsos materiais 

jornalísticos no ambiente on-line torna os usuários mais suscetíveis a consumirem conteúdos que 

estejam em correspondência aos seus valores morais e inclinações políticas” (p. 3). Plataformas 

que buscam se assemelhar com grandes portais para confundir o público e assim validar o seu 

compartilhamento sem maior atenção, conteúdos com dados alterados para gerar confusão e, como 

aconteceu no caso de Marielle, até matérias inteiras ancoradas nos preconceitos sociais reforçados 

por setores conservadores da sociedade.  

 

3.2.4 – Caracterização do problema público  
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A escolha do processo de individuação do acontecimento como prática metodológica para 

a análise da cobertura do caso Marielle Franco na imprensa brasileira nos auxilia a descrever o 

processo apoiado nos eixos da violência, gênero e raça. O enquadramento dado à figura de Marielle 

pelos veículos aqui analisados nos traz um recorte da representação das três temáticas inseridas no 

fazer jornalístico a que se propõem os formatos de produção independente, em contraponto às 

narrativas tradicionalmente atribuídas às mortes de corpos negros, LGBTQIA+ e periféricos. Aqui 

não cabe a narrativa esvaziada de significado e envolta nos preconceitos da sociedade, não se pode 

falar sobre o “acontecimento Marielle” sem falar sobre os problemas sociais que ela tanto combatia 

em vida.  

O assassinato de Marielle problematiza a violência urbana na qual está inserida a sociedade 

brasileira a ponto de se questionar a quem ela tanto incomodava. O ministro da Segurança Pública, 

na época Raul Jungmann, chegou a afirmar ter certeza de que "políticos poderosos", agentes 

públicos e milicianos estariam envolvidos no assassinato da vereadora. Conseguimos acompanhar 

a violência que acomete, em especial o Rio de Janeiro, por intermédio dos três veículos em foco. 

Não é possível problematizar o contexto social no qual Marielle está inserida sem a reflexão 

sobre questões de gênero. Uma mulher que atua na representação política, em uma sociedade 

essencialmente patriarcal e machista, não deixa de ser tensionada pela cobertura dos veículos. Em 

uma de suas falas emblemáticas na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Marielle, em tom 

firme, afirma “Eu não serei interrompida”. O episódio no qual ela defendia o seu direito de finalizar 

uma argumentação sem que a casa atribulasse a sua argumentação, diz muito sobre o que é ser uma 

mulher em um espaço majoritariamente dominado por homens, como no Brasil é o fazer político. 

Em boa parte das matérias analisadas, essa questão aparece de maneira acentuada. 

A perspectiva de raça também não fica distante. Em um país fundamentado sobre uma base 

de preconceitos estruturais, como exposto ao longo de nossa pesquisa, reafirma a importância da 

presença de figuras como a de Marielle na vida pública e a diferenciação que a sua legislação traz 

para as comunidades que ela representa. Quando falamos de representação política em nosso país, 

muitas vezes ele se confunde em um cenário de cooptação de fenótipos e estigmas de performances 

de gênero nem sempre comprometido com a pauta do que é legislar para fazer diminuírem as 

diferenças que os cercam. Marielle é uma representante das comunidades de corpos negligenciados 

pelo sistema não apenas por ser um deles, mas por realmente construir políticas públicas em prol 

deles. As matérias do Nexo, Ponte e Jornalistas Livres, ao trazerem um panorama dos anos 
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seguintes à morte de Marielle, não deixam passar despercebido o grande número de projetos de lei 

elaborados pela vereadora que tratavam de temas caros a um aporte social para que essas 

populações tenham melhores condições sociais.  

Ao manter o assassinato no campo do problema público das pautas que representavam a 

cobertura jornalística desenvolvida pelos veículos Ponte, Nexo e Jornalistas Livres, podemos 

manter vivo o questionamento “Quem mandou matar Marielle?”, problematizando, assim, o 

contexto de complexificação da crise de representação política e a vulnerabilidade que cerca as 

comunidades desses corpos dissidentes. Marielle lutou pelo questionamento “Até quando vão nos 

matar?" ganham um novo significado e trazem luz para as narrativas das comunidades por ela 

representada.  

3.2.5. Normalização 

 

 O caso Marielle alcança o seu estado de indeterminação ao acionar discussões sobre o seu 

atentado e sobre a condição do corpo negro, periférico e LGBTQIA+ na sociedade brasileira. É 

possível perceber isso nas narrativas das matérias analisadas, que em momento algum naturalizam 

o acontecido como algo banal ou mesmo de menor valor, seja ele jornalístico ou político.  

Por ser um acontecimento que segue em curso, não existe a possibilidade de um 

encerramento em si mesmo, ou seja, não houve redução do estado de indeterminação gerado pelo 

acontecimento. O caso Marielle está inserido em um contexto de feminicídio político, terminologia 

elaborada por Renata Souza, pesquisadora e deputada estadual pelo PSOL – RJ, que caracteriza o 

termo da seguinte forma: 

A formulação leva em consideração os dados alarmantes de violência contra mulheres, em 

especial as negras e moradoras de favelas e periferias. Os corpos considerados matáveis. 

E nesse sentido as estatísticas são reveladoras. Em 10 anos, entre 2007 e 2017, de acordo 

com o IPEA, houve o aumento em cerca de 30% de feminicídio de mulheres negras e de 

1% em mulheres não negras. Além do alarmante crescimento em mais de 300%, em 2018, 

da violência contra a mulher em decorrência de conflitos agrários e luta por justiça social, 

de acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra. Ou seja, Marielle, mulher, negra, 

LGBT, oriunda da favela, se qualifica como um corpo matável no Brasil. E era justamente 
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para a preservação da vida desses grupos que a vereadora dedicou a sua militância e sua 

política no parlamento. (SOUZA, 2020)  

A representação da violência como costumeiramente aparece em páginas policiais e 

produtos dos segmentos do jornalismo na grande mídia é tratada como algo distante das classes 

médias e altas no país, em doses de medo social. Ela está ali, mas está no outro, está longe. A morte 

de Marielle quebra esse distanciamento e apresenta nos mais variados veículos de comunicação o 

que muitos não querem ver. A violência incorporada em um corpo que deveria ser protegido. No 

entanto, nem mesmo uma das representantes públicas de uma das maiores capitais brasileiras está 

imune a isso.  

Marielle atinge pontos de identificação com muitos brasileiros por ter os mesmos anseios 

de mudança que cercam as periferias brasileiras, o distanciamento entre a representação do Brasil 

para o que vem a ser o seu real quadro social faz com que a maior parte da população nos mais 

variados níveis seja sensibilizada por tal atrocidade.  

A força que existe na representação de uma mulher negra que não se deixou ser silenciada 

teve um preço caro. Entretanto, as mais diversas frentes de identificação de Marielle com o seu 

eleitorado e quem era simpático à sua figura e quem se tornou simpático ao acompanhar os 

desdobramentos das investigações estão conseguindo dar visibilidade e repercutir o caso. O 

assassinato de Marielle indigna por atacar diretamente uma camada social que está exausta das 

violências sociais a ela imposta.  

As narrativas trabalhadas na cobertura dos jornais independentes aqui analisados nos 

apontam, em um momento de forte polarização social, a necessidade de narrativas que se 

sensibilizem com as pautas sociais que insurgem em um fazer midiático que muitas vezes as 

encerram em uma normalização. As propostas aqui postas trazem um fazer que busca, por meio da 

sensibilidade carregada no caso Marielle, trazer à luz temas que precisam ser colocados nas pautas 

dos diálogos sociais que eles convocam.  

As esferas de sociabilidade, como já apontamos previamente no capítulo um, não são 

encerradas nas produções comunicacionais midiáticas. Elas estão presentes a todo o tempo, sejam 

nos ambientes de lazer, no exercício da fé religiosa, na comunidade estudantil ou nas artes. O fazer 

jornalístico é mais um dentre tantos outros que vão constituir essa percepção e necessita utilizar o 
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seu espaço de mediação para o fomento de narrativas que sejam agendadas pelos anseios das 

populações com a qual ele precisa dialogar.  

Em um momento em que direitos de minorias sofrem ataques sistemáticos de uma parcela 

da população, uma mulher negra, periférica e LGBTQIA+ se postou a frente dessas demandas e 

por conta disso teve a sua trajetória interrompida. É a partir desse contexto que podemos 

compreender o papel desempenhado pela mídia independente quando faz o uso do jornalismo como 

ferramenta de mediação para, além de apresentar novas vozes que auxiliam na percepção que temos 

de Marielle e suas ideias, também para que elas não se percam – ou fiquem banalizadas – na espiral 

de informação que se forma em torno dos acontecimentos narrados. 

Considerações Finais  

As eleições municipais de 2020 poderiam contar com a presença de uma ativista 

comprometida com causas fundamentais para a mudança da sociedade, entretanto, Marielle Franco 

foi sumariamente executada. Nesse quadro, podemos conjecturar que Marielle seria de extrema 

relevância política e projeção no cenário nacional. A presença da vereadora e suas pautas seriam 

de composição essencial para o fortalecimento do debate público das pautas sociais pelas quais 

militava, principalmente em um Rio de Janeiro que percebe uma queda em roubos e homicídios32 

com a implementação da proibição de ações da polícia nas comunidades cariocas em meio a 

pandemia da COVID-19. É nesse cenário de distanciamento social e crise sanitária – que 

desproporcionalmente mata mais negros33 e evidencia as desigualdades sociais no país – que 

encerramos o nosso percurso de pesquisa.  

Ao nos debruçarmos sobre o “acontecimento Marielle Franco”, nos deparamos com 

inúmeras dificuldades. A primeira delas é olhar para um fenômeno que ainda está em curso. As 

investigações ainda estão em andamento, o mandante do assassinato segue anônimo e a sua 

reverberação continua mobilizando manifestações políticas e culturais. A cobrança por respostas 

                                                
32 Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/02/19/rj-tem-queda-no-numero-de-roubos-e-

homicidios-em-janeiro-diz-isp.ghtml> Acesso em 25 de outubro de 2020.  
33 Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-

negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml> Acesso em 25 de outubro de 2020.  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/02/19/rj-tem-queda-no-numero-de-roubos-e-homicidios-em-janeiro-diz-isp.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/02/19/rj-tem-queda-no-numero-de-roubos-e-homicidios-em-janeiro-diz-isp.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
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ainda gera desconfortos não esclarecidos no governo Bolsonaro, que criou o hábito de reagir com 

o questionamento “Quem mandou matar o presidente Bolsonaro?” reação que gera desconforto não 

apenas pela relativização do caso, como também pela falsa simetria estabelecida em um ataque já 

solucionado pela polícia e não contestado pela família da vítima.  

O assassinato de Marielle violentou muitos grupos sociais que por ela se viam 

representados, e isso não passa despercebido no processo de pesquisa, já que por ela também somos 

acionadas34, seja por sua militância política, por sua representação do povo preto, suas pautas 

LGBTQIA+ e, principalmente, por ser uma alternativa de mudança e atualização necessária da 

democracia brasileira.  

A potência representada na figura de Marielle vai ao encontro da autoestima das 

comunidades subjugadas que vivem em um estado de constante violência social. Assim como, às 

políticas públicas de inclusão social tão caras a uma sociedade como a brasileira.  

Ao terem como eixo central do seu enquadramento a violência ocorrida, não apenas como 

algo do cotidiano carioca, mas sim como um ataque a esses corpos marginalizados, a produção 

midiática dos veículos aqui analisados busca contribuir para a produção de uma memória que 

valorize e proteja o trabalho desempenhado por Marielle. 

A reverberação do assassinato acontecido no dia 14 de março nos mobilizou a redirecionar 

o foco de nossa pesquisa, por entendermos a urgência de se olhar para o que estava sendo 

construído na mídia e no aparato do fazer jornalístico. Devemos lembrar que estamos inseridos em 

uma dinâmica na qual a mídia frequentemente reproduz os preceitos de uma sociedade patriarcal, 

racista e homofóbica. No entanto, o “acontecimento Marielle” fura todas as bolhas nas quais o fazer 

jornalístico tem mais comumente performado e torna possível enxergar, por meio da cobertura de 

seu assassinato, um laboratório de novas práticas do fazer comunicacional. 

Aqui, trabalhamos com a perspectiva do acontecimento e seu processo de individuação 

(França, 2011) como ferramenta metodológica para se entender a construção midiática do 

assassinato de Marielle no jornalismo digital independente, analisando o viés metacrítico que o 

mesmo exerce sobre as práticas jornalísticas já consolidadas. Entendendo o fazer jornalístico como 

uma instância de mediação e entendimento da sociedade, nos propusemos a analisar a construção 

narrativa de veículos contra-hegemônicos exatamente por compreendermos que a proposta 

praticada tornaria possível o surgimento de narrativas de teor sensível que trabalhem com a 

                                                
34 Eu, como mulher, negra, não posso deixar de registrar o meu agenciamento sobre esse acontecimento.  
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subjetividade social. Isso se daria inclusive para além dos critérios de noticiabilidade já 

estabelecidos no campo.  

Os jornais aqui analisados, Nexo Jornal, Ponte Jornalismo e Jornalistas Livres, trazem em 

sua proposta, cada um à sua maneira, metodologias para o desenvolvimento do fazer 

comunicacional que levam em consideração as subjetividades sociais por eles perpassadas. 

Possuem pontos de partida muito diferentes, já que o próprio acesso a recursos financeiros para 

financiamento do trabalho desenvolvido apresenta diferenças entre si. Tal fato influencia 

diretamente nos resultados apresentados e fica claro ao longo da análise de suas produções. A 

dificuldade de financiamento influencia, inclusive, na capacidade de aproximação das equipes da 

história por elas elaboradas. Determina, portanto, em certa medida tanto a atenção despendida para 

a cobertura, quanto a sua profundidade de apuração.  

Essa diferenciação é clara na cobertura dos veículos analisados neste trabalho. O jornal 

Nexo, veículo que mais se assemelha as produções realizadas nos veículos de comunicação de 

referência, faz o uso de dados oficiais e pensadores teóricos para a construção da argumentação e 

acompanhamento do caso Marielle. Tendo início com uma cobertura mais intensa que vai perdendo 

a força ao longo das sequências dos anos. Em uma cobertura que se apoia em análises mais 

analíticas dos fatos que se seguem após o estopim inicial e continua, de maneira menos constante, 

com os desdobramentos e interações advindas do caso Marielle.  

No caso da Ponte Jornalismo, temos um jornalismo investigativo que busca recontar a 

história da vereadora por meio de seus ciclos sociais e pessoas que tiveram a vida influenciada por 

seu trabalho, construindo a percepção de Marielle através do olhar de quem conviveu com ela. Por 

se tratar de um jornalismo investigativo com foco na violência de periferia a Ponte não deixa de 

fazer paralelos do caso Marielle com tantos outros crimes que acontecem no país ao longo do 

mesmo período, além de destacar o incômodo ocasionado por suas ideias em seus rivais políticos.  

O Jornalistas Livres, por ser um coletivo de comunicação, acompanha o caso em sua 

maioria por sua reverberação nas manifestações dos movimentos sociais, com textos de perfil mais 

militante na construção de uma argumentação baseada no sentimento de indignação despertada 

pelo episódio. Por claramente ser o veículo que tem menos recurso para as produções jornalísticas 

é clara essa defasagem de abordagem ao longo das matérias analisadas.  
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Embora fique evidente as dificuldades enfrentadas, sejam elas estruturais ou financeiras, 

nos três modelos de comunicação aqui analisados, fica evidente um posicionamento aberto em prol 

de uma resolução do caso que não é encontrado em vários canais da grande imprensa.  

Com a crescente presença das redes sociais, cada vez mais relevante no debate e no discurso 

políticos, é palpável um agenciamento das discussões do caso Marielle por meio de declarações 

públicas realizadas através delas. Sejam elas de aliados ou opositores, a arena de debate 

estabelecida no mundo digital agencia diretamente as produções jornalísticas nos três perfis, em 

uns com maior destaque que em outros.  

Ao fazermos uso da teoria metacrítica para refletir sobre a construção da cobertura do 

“acontecimento Marielle” e como o mesmo reflete nas práticas jornalísticas, partimos do 

conhecimento de que a construção de narrativas sobre corpos negros, periféricos e LGBTQUIA+ 

estão perpassados por narrativas de não ditos que fomentam estereótipos pejorativos.  

Marielle não pode ser narrada deste lugar. A sua trajetória íntegra de compromisso com as 

causas que representa a colocam em uma posição de privilégio, reproduzida na cobertura midiática 

a ela dedicada. Quando são abordados seus projetos de lei, suas falas na câmara dos vereadores e 

demais aparições públicas, Marielle insere no discurso midiático o debate sobre a condição desses 

corpos marginalizados e as políticas públicas que o cercam e excluem.  

As narrativas desenvolvidas nos veículos de comunicação realizam o exercício de defesa 

do legado da vereadora que passa por constantes ameaças desde seu assassinato. A tentativa 

constante de difamação e diminuição do trabalho por ela desenvolvido é reforçada por ataques que 

acontecem principalmente no campo da disputa digital. Se o mesmo tem fruto na mesma motivação 

de sua morte, ainda não se sabe, mas a memória de Marielle passa por embates constantes de 

desvalorização e a cobertura midiática feita sobre o caso torna-se uma importante ferramenta de 

defesa dessa memória.  

Realizamos esse movimento de análise da cobertura do acontecimento Marielle Franco a 

partir da decomposição do mesmo com base na perspectiva metodológica apresentada por Vera 

França (2011). A partir da proposta desenvolvida pela autora decompomos o acontecimento e sua 

atualização por meio das marcas de descrição, narrativização, pano de fundo pragmático, 

caracterização do problema público e normalização. Por meio dessas foi possível perceber as 

marcas de construção e produção nos veículos analisados e como por meio deles é expresso o 

processo metacrítico em suas propostas de execução de um jornalismo independente.  
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Por meio das construções narrativas aqui expostas, é possível ver a insurgência de narrativas 

que trazem à tona a realidade das comunidades marginalizadas. E é por meio da construção desse 

jornalismo que vemos um viés para a atualização do fazer comunicacional, sem, no entanto, deixar 

de lado os processos de pesquisa, apuração e investigação, mas que tenha espaço para a 

representatividade de comunidades minorizadas.  

O fazer jornalístico e o seu papel de mediador entre os saberes do mundo e a sociedade têm 

um papel importante na criação e na perpetuação de crenças e estereótipos sociais. A partir disso, 

pensamos o papel do fazer midiático no caso Marielle, principalmente o desenvolvido nas 

narrativas independentes aqui pontuadas, como sendo um exercício dessa ferramenta na produção 

e fomento de saberes de mundo que propagam ideais de uma sociedade mais democrática e 

igualitária.  

A prática jornalística que leva em consideração as subjetividades nas relações humanas 

busca, para além do ideal de uma suposta objetividade canônica, ferramentas para se pensar o fazer 

comunicacional com foco em crescimento social e desmontar estruturas de poder consolidadas na 

sociedade capitalista, onde quem financia tem maior protagonismo. Dessa forma, um dos caminhos 

para o desenvolvimento do campo consiste em pensarmos o jornalismo como sendo um saber a ser 

descolonizado, sensível a narrativas não apenas como a de Marielle, mas estendida a todos os 

corpos lidos como sendo matáveis.  

Cabe lembrar que temos hoje um cenário em que meios de comunicação hegemônicos 

passam por uma forte crise institucional, tanto nos seus quadros de funcionários com a precarização 

e sucateamento das práticas trabalhistas da área, como também em sua credibilidade enquanto 

arautos dos acontecimentos da sociedade. Trazer a crítica ao fazer jornalístico por meio do 

pensamento da decolonialidade pode, no entanto, ser uma resposta para as produções do campo. 

Sair da perspectiva de mero subalterno reprodutor dos interesses dos detentores do capital, traz 

para o fazer jornalístico uma possibilidade de reaproximação com o público que não mais se vê 

nele representado.  

Pensar a decolonialidade é um exercício de abraçar o saber ancestral, negado à maior parte 

das populações que tiveram na formação de suas sociedades as suas conexões anteriores a esse 

processo desprezadas e demonizadas. Assim como valorizar o conhecimento, aqui insurgido de 

composição das resistências, que também compõe esse processo de construção, pensar a 

decolonialidade é questionar as composições epistemológicas impostas. Trazer a decolonidade para 
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o fazer jornalístico é compreender o local do qual surgiu a sociedade brasileira e trabalhar para que 

a mesma se reencontre para além de um julgamento de inferiorização reforçado em seu imaginário 

pelas elites vigentes. Questionar o fazer jornalístico e usá-lo como ferramenta de leitura da 

sociedade por um viés subjetivo é construir espaço para narrativas como a de Marielle e todos os 

significados que a sua luta e seu legado carregam.  
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