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A temática da violência é abordada diariamente pela imprensa sob recortes variados. É 
uma das funções do jornalismo, particularmente ao lidar com questões de vida e morte, 

apresentar acontecimentos e realidades distintas aos leitores, ouvintes e espectadores. 

Mas, em meio à rotina das redações e ao fluxo cada vez maior de informações, boa parte 

das coberturas parecem se apoiar em métodos já estabelecidos, lançando um olhar 

viciado sobre o mundo, com uma percepção fechada a outras realidades além daquelas 

que ordinariamente são trabalhadas nas matérias jornalísticas. Ao se basear em 

estereótipos, ao tratar personagens de forma dicotômica, ao percorrer os mesmos 

espaços durante as apurações, é possível que jornalistas acabem produzindo uma 

narrativa limitada sobre os acontecimentos, que não corresponde ao tratamento 

complexo que os fatos, em geral, exigem. Não é raro, nas reportagens que abordam a 

violência, aquilo que Edvaldo Pereira Lima classifica como matérias de cunho amargo, 

que pouco fomentam o debate ou a procura por soluções, e que acabam por conduzir o 

leitor ao que ele chama de ânimo depressivo. É Lima que nos apresenta ao conceito de 

Narrativa de Transformação, uma forma produtiva de abordar a realidade, capaz de 

mostrar o aspecto negativo das situações com as quais o jornalista se depara, mas 

também de transformar seu esforço em possíveis soluções, alternativas, inspiração para 

resolver conflitos e para encontrar novas saídas. O artigo que aqui se propõe busca, a 

partir do olhar para exemplos práticos do jornalismo cotidiano e de conversas com 

pessoas relacionadas de alguma forma ao trabalho da imprensa, mostrar vícios e falhas 

da narração da violência pelo jornalismo. O texto, que se apresenta na forma de 

reportagensaio, busca captar o maior número possível de detalhes, nuances, 

possibilidades de conversas e significados nessa discussão, dentro de uma visão que 

privilegie as noções bakhtinianas de polifonia e polissemia. Espera-se, assim, olhar de 

um jeito novo para o tratamento da violência pelo jornalismo, além de contribuir para a 

busca de coberturas compreensivas, abrangentes, complexas, dialógicas do tema. O 

artigo, em resumo, traz um relato do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), defendido 

na Faculdade Cásper Líbero no começo deste mês de dezembro de 2015. Os referenciais 

teóricos são os utilizados no mesmo TCC. 
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