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No lugar do outro: o papel do jornalismo na conscientização
contra a homofobia
Marco Aurélio Prass1
Ana Paula da Rosa2

Resumo: Partindo de inquietações provocadas por notícias online de jornais brasileiros e internacionais e publicações nas redes sociais sobre o casal homoafetivo flagrado em ato sexual na
Indonésia e condenado a mais de 80 açoites em público, analisamos reações de usuários do Facebook em face de notícias do caso. Como aporte teórico, relacionamos conceitos acerca do
jornalismo compassivo (LITS, 2001), midiatização, e função social da imprensa. Investigamos,
portanto, uma compreensão sobre o papel do jornalismo no combate à discriminação contra a
comunidade LGBT no contexto de uma sociedade em vias de midiatização, marcada pela circulação de sentidos em tensão que colocam a homofobia em cena.

Palavras-chave: homofobia; jornalismo compassivo; midiatização; responsabilidade social;
teoria do jornalismo.

1. Nota introdutória: feridos por serem quem são
Em maio deste ano um tribunal islâmico localizado na província conservadora
de Aceh, Indonésia, condenou dois homens, com idades de 20 e 23 anos, a 85 chibatadas cada um3. A pena, que seria baseada na Sharia4, é aprovada apenas nesta região do
país por conta de uma lei contra a homossexualidade que foi introduzida na região em
1 Estudante de Comunicação Social - Jornalismo pela Unisinos. Bolsista de Iniciação Científica
no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela pesquisa "Circulação:
Gênese, Funcionamento e Complexificação das 'Zonas de Contato' na Sociedade em Midiatização", coordenada pelo Prof. Dr. Antonio Fausto Neto
2 Orientadora do trabalho. Doutora em Ciências da Comunicação pela Unisinos e professora do Programa
de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação e dos Cursos de Comunicação da Unisinos
3
INDONÉSIA condena dois homens a 85 chicotadas por manter relação sexual. G1, [S.l.], 17 mai. 2017.
Disponível em: <https://goo.gl/F2MEC5>. Acesso em: 22 jul. 2017.
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Sharia é a Lei Islâmica, base para todas as demandas feitas pelos muçulmanos na sociedade.
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2014 e aplicada pela primeira vez neste caso. A justificativa da condenação foi um flagrante dos jovens mantendo uma relação sexual – vizinhos foram responsáveis pela descoberta, denunciando-os à polícia – que causou a detenção do casal. Não obstante o
constrangimento pela descoberta, vídeos da ocasião foram produzidos pelos vizinhos e
reproduzidos pela imprensa – alguns veículos de comunicação logo trataram de repassálos ao público em notícias online sobre o caso, exibindo os homens despidos e sendo
agredidos. Como exemplo de jornais que compartilharam os vídeos ou mesmo capturas
de tela destes, destacamos Independent5 e Daily Mail6 (Figura 1).

Figura 1 - Captura de tela do Daily Mail. Vídeo e alguns frames foram divulgados. Legenda adjetiva o produto audiovisual como “chocante”

Independentemente de manifestações de grupos ligados aos direitos humanos, o
caso se desenrolou de acordo com a lei local: eles foram açoitados publicamente nas
5

DEARDEN, Lizzie. Gay couple 'caught having sex' in Indonesia face being caned 80 times under Sharia
law. Independent, [S.l.], 10 mai. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/T93y5J>. Acesso em: 22 jul.
2017.
6

KARASIN, Ekin. Two gay men caught having sex by a vigilante mob will be caned 80 times for breaking Sharia law in strict Indonesian province in the first case of its kind. Daily Mail, [S.l.], 10 mai. 2017.
Disponível em: <https://goo.gl/RWQ78B>. Acesso em: 22 jul. 2017.
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proximidades de uma mesquita, em cima de um palco e diante de uma multidão de pessoas que assistiam à punição empunhando câmeras e celulares. Em diversos momentos,
populares expressaram olhares de aprovação e risos, como documentado em filmagens
que foram divulgadas nas redes sociais de alguns veículos de mídia, a exemplo do
PlayGround BR (Figura 2). Em entrevistas, algumas pessoas relataram tal aprovação:
"Que seja uma lição para você", gritou um dos espectadores, enquanto outro pediu
"mais força" no castigo, de acordo com a BBC7.

Figura 2 – Em entrevistas, populares expressam aprovação ao castigo em vídeo do PlayGround BR,
que expõe uma das vítimas sendo açoitada.

Nosso intuito na produção deste artigo é investigar, a partir de análises de reações de
uma parcela do público da rede social Facebook ao acontecimento, de que maneira a
divulgação de casos de homofobia pelos veículos de comunicação, em especial jornalísticos, contribui para o engendramento de discussões sobre discriminação à comunidade
LGBT, e como tais debates podem auxiliar na conscientização da sociedade acerca do
tema. Destarte, a metodologia consiste na análise das reações a algumas publicações do
7

HOMENS são açoitados em público na Indonésia por terem feito sexo gay. BBC, [S.l.], 23 mai. 2017.
Disponível em: <https://goo.gl/2NP3uV>. Acesso em: 22 jul. 2017.
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caso na rede social referida acima, exame de manchetes de notícias divulgadas por veículos de imprensa, bem como pesquisa de referencial teórico sobre 1) compreensão da
emergência deste debate na sociedade em vias de midiatização, tópico analisado na próxima seção; 2) função social do jornalismo em uma instância de combate à discriminação; e 3) análise de um jornalismo compassivo (LITS, 2001) já estabelecido, observando possíveis prós e contras de sua aplicação.

2. Perspectivas acerca da homofobia na sociedade em midiatização
Adriano Duarte Rodrigues (1999), ao ponderar sobre os diversos campos sociais,
tendo como enfoque o midiático, lembra que ele não se limita a conduzir à mediação
dos variados “domínios da experiência” e dos diferentes campos sociais, mas pode ser
proveitoso para abordar denominadas “novas questões”, gerando, por conseguinte, reflexão e problematização.
Faz também emergir, nas fronteiras dos campos sociais instituídos, novas
questões, como a droga, o sexismo, o aborto, a ecologia, para as quais nenhum dos campos detém legitimidade indiscutível nem consegue encontrar
soluções consensuais e impô-las ao conjunto da sociedade. São doravante estas novas questões que irão mobilizar o debate público que o campo dos media se encarrega de promover e publicitar. Fazendo intervir, ao mesmo tempo, problemas de natureza científica, política, económica, religiosa, médica,
estas novas questões mostram os limites da legitimidade de cada um dos
campos sociais instituídos ao longo da modernidade para a formulação e a
imposição de valores consensuais e de regras susceptíveis de regular os comportamentos adequados. É no campo dos media que estas novas questões se
irão reflectir e problematizar. (RODRIGUES, 1999, p. 24)

A perspectiva de Rodrigues, segundo Antonio Fausto Neto (2015), relaciona-se
à esfera de uma sociedade dos meios, principalmente pelo destaque na centralidade do
papel dos meios na superintendência das variadas interações sociais dentre os demais
campos sociais. Fausto Neto adianta, contudo, que os campos são afetados por lógicas
da midiatização na medida em que seus funcionamentos são organizados a partir de
referências da nova ambiência na qual estão situados – ou seja, da sociedade em midiatização. Tais lógicas se generalizam, causando mudanças nas estruturas de produção e
recepção de mensagens.
4
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Diferindo a teoria da midiatização das tradições de estudos de mídia e comunicação voltadas ao paradigma dos efeitos e pesquisa de audiência orientada por estudos
culturais, Stig Hjarvard (2014) argumenta que os estudos de midiatização transferem o
foco de interesse dos casos voltados à comunicação mediada para as “transformações
estruturais” dos meios de comunicação na cultura e sociedade contemporâneas.
A cultura e a sociedade contemporâneas estão a tal ponto permeadas pela mídia, que talvez já não seja possível concebê-la como algo separado das instituições culturais e sociais. Nessas circunstâncias, a tarefa que nos incumbe é,
mais propriamente, tentar compreender de que forma as instituições sociais e
os processos culturais mudaram de caráter, função e estrutura em resposta à
onipresença dos meios de comunicação. (HJARVARD, 2014, p. 15)

O autor argumenta ainda que tais estudos se encarregam de mudanças estruturais
a longo prazo em relação ao papel da mídia na cultura e na sociedade, em que os meios
de comunicação são investidos de autoridade com o intuito de definir tanto realidade
quanto padrões de interação social. Para Hjarvard (2014, p. 16), portanto, os meios de
comunicação não podem ser escolhidos como uma espécie de ferramenta para organizações, partidos ou indivíduos; antes, “sua presença tornou-se uma condição estrutural das
práticas sociais e culturais, quer em esferas culturais particulares, quer na sociedade em
geral (Livingstone, 2009)”. Disto se infere que, pela disseminação daquilo que o autor
dinamarquês define como “formas variadas de mídia transnacional”, exemplificadas
pela internet, telefones móveis, televisão via satélite e afins, há, também, em função da
globalização, não só um controle cada vez mais rígido de conglomerados de comunicação globais, mas emerge um protagonismo dos atores sociais – o que evidencia ainda
mais a falência da antiga teoria hipodérmica, na qual, como explanado por Wright
(1975, 1997 apud WOLF, 1987, p. 7), “cada elemento do público é pessoal e directamente 'atingido' pela mensagem”. O receptor também está em atividade.
[...] a comunicação de massa tem sido complementada por uma variedade de
mídias interativas, permitindo a todos não apenas receber, mas também se
engajar ativamente em diversas formas de comunicação com alcance potencialmente global. Como resultado, várias formas de mídia foram integradas nas
práticas da vida cotidiana, do local de trabalho até a família. (HJARVARD,
2014, p. 23)
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Precisamente neste cenário é que estão inseridos sentidos diversos que circulam,
gerando tensões que evidenciam a questão da homofobia, a exemplo do caso deste trabalho. Partimos, então, para a análise de reações frente ao acontecimento na rede social
Facebook.

3. Emoção no Facebook: o que pensam os atores sociais?
Após meses de testes, a rede social Facebook8, liderada pelo CEO Mark Zuckerberg, implementou em fevereiro de 2016 a usuários do site de todo o globo cinco novos
botões de reações além do tradicional “Curtir”9. Foram eles: “Amei”, “Haha”, “Uau”,
“Triste” e “Grr”, expressando as possibilidades de amar, rir, se impressionar, ficar triste
e se irritar, respectivamente, em publicações compartilhadas na rede – uma modalidade
de expressão icônica dos sentimentos, pois esta só se realiza via imagem na escolha de
emojis10. A novidade aumentou a possibilidade de compreender o pensamento dos usuários diante variados temas debatidos no site, o que inclui publicações relativas a casos
de discriminação e violência contra a comunidade LGBT.
Em nossa análise de reações no Facebook, selecionamos dois veículos de mídia
– um nacional, Deutsche Welle Brasil, e outro internacional, Yahoo News – que compartilharam vídeos sobre o caso dos jovens açoitados (Figura 3). O post da DW11, divulgado em 23 de maio deste ano, registrou 281 mil visualizações, 3,1 mil reações, 1.696
compartilhamentos e 561 comentários. Já a publicação do Yahoo12, datada de 25 de
maio, contabilizou 362 mil visualizações, 3,5 mil reações, 835 compartilhamentos e 996
8

A rede social norte-americana, lançada em 04 de fevereiro de 2004, alcançou em outubro de 2012 a
marca de um bilhão de usuários ativos, tornando-se a maior no mundo.
9

BARROS, Thiago. Facebook libera cinco botões de reações além do 'Curtir' para todos. TechTudo,
[S.l.], 24 fev. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/cRWJL5>. Acesso em: 23 jul. 2017.
10

De origem japonesa, são considerados pictogramas ou ideogramas, transmitindo ideias por desenhos
variados, comumente representados por expressões faciais.
11

DW (Brasil). [Polícia indonésia pune dois homens por manterem relação sexual]. [S.l.], 23 mai.
2017. Disponível em: <https://goo.gl/HpqXcY>. Acesso em: 23 jul. 2017.
12

YAHOO News. [Two men were publicly caned for having gay sex in Indonesia.
https://yhoo.it/2rMu5pI (Credit: Reuters)]. [S.l.], 25 mai. 2017. Disponível em:
<https://goo.gl/J7a1Fp>. Acesso em: 23 jul. 2017.

6

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
VII Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores em Jornalismo
ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

comentários13. A reação de destaque na publicação da Deutsche Welle Brasil é a tristeza
(“Triste”), contabilizando 1,2 mil. Em seguida irritação (“Grr”) com 1 mil, 663 “Curtir”,
82 “Uau”, 61 “Haha” e 30 “Amei”. No caso da Yahoo News, o foco dos internautas que
interagiram à publicação foi a irritação (“Grr”) com 1,4 mil registros, 982 “Curtir”, 795
“Triste”, 150 “Uau”, 102 “Haha” e 87 “Amei”.14

Figura 3 - As reações nas publicações de DW Brasil e Yahoo News

Visto que as publicações foram pensadas por profissionais da área da comunicação, passamos agora para uma compreensão de sentidos voltados à produção de textos
jornalísticos. Por quem eles são elaborados? Com que olhar? É o que explanamos na
seção a seguir.

4. Função social em pauta

13

As métricas das publicações foram coletadas no dia 23 de julho de 2017.
O Facebook não oferece um detalhamento das reações às publicações ou o número exato de visualizações dos vídeos aos usuários que não administram as páginas, mas apenas um número aproximado.
14
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O fim da década de 40 e meados da década de 70 destacam o ponto alto da Teoria da Responsabilidade Social nos Estados Unidos, que, segundo Pereira (2004, p. 8),
“para alguns autores, esta seria a ‘idade de ouro’ da imprensa”. O autor recorda ainda
que o período marca a ideia de que o jornalismo seria uma profissão voltada aos interesses do mercado, o que acabaria por romper o “ideal romântico” do ofício – presente em
expressões como “cães de guarda da sociedade” ou “Quarto Poder” – pela “radicalização do caráter mercantil da imprensa”, causando alterações no jornalismo e na estrutura
social.
Cremilda Medina (1982: 24) entende que a rejeição ao caráter especial da
profissão representaria um certo complexo de inferioridade do jornalista que
ainda “não se convenceu de seu papel social e rejeita em bloco esse trabalho
de estiva, de pequenos grãos de areia perdidos no deserto”. (PEREIRA, 2004,
p. 4)

Ainda que, de acordo com Pereira (2004), nos Estados Unidos, em que havia
uma dimensão comercial da imprensa mais preponderante, o jornalismo assumiu momentos mais “românticos” em sua concepção, isto só foi possível, de fato, após a concepção da Teoria da Responsabilidade Social.
A teoria é, antes de tudo, uma resposta à crescente concentração empresarial
dos meios de comunicação norte-americanos. Por isso, ela instituiu diretrizes
que vão orientar a atividade jornalística de forma a melhorar a qualidade da
produção noticiosa e separá-la da necessidade de gerar lucros. (PEREIRA,
2004, p. 6)

O modelo, apesar de acreditar-se à época que seria estável e permanente, sucumbiu, segundo o autor, pela emergência do “jornalismo de mercado”. Ainda assim,
no entendimento dos jornalistas enquanto intelectuais é sabido que, ainda que desenvolvam seus trabalhos em empresas “representativas do capitalismo tardio”, como exposto
por Ortega e Humanes “os jornalistas continuam percebendo sua atividade como um
serviço público destinado a fins extra-econômicos” (2001, p. 59-60 apud PEREIRA,
2004, p. 13-14). Da mesma maneira, neste artigo acentuamos a importância do jornalista em sua responsabilidade ou função social, o que não expressa uma visão romântica,
pois mesmo cientes da relação econômica que sustenta as empresas jornalísticas, ainda
8
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assim, acreditamos que é possível preservar os valores do jornalismo voltado para o
social para sua contínua melhoria e relevância.
O poder do jornalismo e dos jornalistas aponta para a importância de suas
responsabilidades sociais. A afirmação do reconhecimento das suas responsabilidades, por parte dos jornalistas e também por parte das empresas jornalísticas, não é possível reduzindo as notícias a uma simples mercadoria, e ignorando a existência dos ideais mais nobres do jornalismo, que fornecem
uma manta de legitimidade ao negócio. (TRAQUINA, 2005, p. 207-208 apud
PERDOMO, 2015, p. 14)

Neste sentido, observamos que, como conceituado por França (1998 apud
LEAL; CARVALHO, 2009, p. 7), “a palavra do jornal é uma palavra social, pois está
calcada na apreensão dos discursos existentes num dado contexto historicossocial”.
Adicionalmente, além da “palavra do jornal” ser social por fazer parte de um contexto
específico, moldada por discussões de determinada época, ela também atua para “agendar” questões, da mesma forma que “é agendada” pelo público, gerando uma espécie de
relação tríplice.
Postas em circulação, as notícias repercutirão no sentido de agendar temas
para debates, informando ao público sobre questões que estão na “ordem do
dia”. Da mesma forma, o próprio público agenda a mídia noticiosa, a partir
de demandas para que ela dê visibilidade a temas que lhe interessa, e as mídias agendam-se mutuamente, a partir da repercussão de temáticas de amplo
apelo social. (PONTE, 2005; TRAQUINA,1993; WOLF, 1994 apud LEAL;
CARVALHO, 2009, p.7)

Tão importante é a circulação de notícias no intuito de agendar temas para debates difusos que a responsabilidade social, conforme constatado por Ijuim (2009), parece
algo consagrado no meio jornalístico.
A expressão, que carrega força e impacto, é comumente usada como bordão
de campanhas institucionais e/ou mercadológicas de empresas de comunicação. Tal consagração talvez advenha do papel histórico da imprensa de ser
tribuna para debates e instrumento de movimentos decisivos que culminaram
em conquistas expressivas para a sociedade. (IJUIM, 2009, p. 32)

Tendo em vista que, enquanto instituição, de acordo com Ijuim (2012), a imprensa ingressou no século XX com heranças da modernidade e o jornalismo, sistemati9
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zado a partir da modernidade, “incorpora os influxos humanizadores do pensamento
moderno”, acreditamos que o jornalismo possui “a oportunidade de operar no processo
de humanização da sociedade” (IJUIM, 2012, p. 120-121). Realçamos aqui, inclusive,
uma disposição do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros sobre o tema, focando
especificamente na conduta do profissional jornalista no combate a perseguições e discriminações diversas.
Capítulo II - Da conduta profissional do jornalista
XIV - combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra natureza. (CÓDIGO DE
ÉTICA, 2007, p. 2, grifo nosso)

A ênfase no combate à perseguição ou discriminação por motivos de orientação
sexual reforça nosso entendimento de que a imprensa possui papel fundamental no
“agendamento” de discussões sobre o tema, como no caso analisado neste trabalho. Mas
não apenas no agendamento: o papel é fundamental também no modo de explicitação do
tema, nos enquadramentos, pois assim como pode conscientizar, pode contribuir também para a acentuação dos preconceitos. Diante do exposto, portanto, cremos ser pertinente o exame acerca de um jornalismo compassivo (LITS, 2001) já posto em circulação, bem como possíveis alterações no modelo praticado atualmente visando à condução mais adequada possível do debate acerca de direitos da comunidade LGBT na sociedade, ainda que tais reflexões possam ser desenvolvidas na análise de outras questões
ligadas à emoção nos processos jornalísticos.

5. Ponderações sobre um jornalismo compassivo
Ao menos desde o final dos anos 90, como observado por Madalena Oliveira
(2016), o aumento de informações sobre acontecimentos traumáticos foi percebido e
anotado por diversos autores, além de uma mudança na prática jornalística, pois se
acentuou um espaço maior para a emoção e o espetáculo, alterando padrões clássicos do
jornalismo e trazendo novas prioridades na ordem de apresentação da informação. Tais
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considerações estão alicerçadas no conceito de jornalismo compassivo, formulado pelo
pesquisador belga Marc Lits (2001), da Université Catholique de Louvain.
[...] a emoção agora ocupa um lugar mais importante na vida social coletiva
do que antes. Se há mais emoção nos meios de comunicação, pode ser também porque há mais na sociedade, sendo esta reconhecida como um valor
menos negativo, menos obscurecido em sua manifestação pública do que antes. Ela também adquire um peso informativo, tornando-se, portanto, uma
demanda dos jornalistas, que deixam um lugar para suas emoções pessoais no
coração do seu trabalho de informar. Isto implica que alguns deles [...] reivindiquem um jornalismo compassivo, que realçaria a identidade social de
uma profissão que também está em crise. (LITS, 2001, p. 9, tradução nossa)15

Lits é crítico no sentido de que muitos profissionais adotaram a prática de efetivamente se colocar no lugar do outro – como em matérias nas quais o comunicador assume o papel de um morador de rua e experimenta aquele modo de vida – de maneira
sensacionalista, utilizando isto como uma espécie de valor notícia. Questiona o pesquisador: “É este o caminho para uma versão renovada do ‘new journalism’, uma deriva
sensacionalista que não se atreve a assumir-se, o sinal de uma evolução social global ou
uma profunda crise da função do jornalista?” (LITS, 2001, p. 9).
A perspectiva de jornalismo compassivo a que nos filiamos aqui suprime, em um
primeiro momento, o âmbito sensacionalista observado por Lits, mas enfoca como sentido central a emoção. Esta ocupa hoje um lugar de destaque na vida social coletiva se
comparado a outras épocas, o que naturalmente afeta a produção jornalística. De mesma
sorte, podem-se observar diferentes níveis de emoção na produção jornalística, afetando
variados atores na trama socio-comunicacional.
Sinal de um novo tempo no jornalismo, a emoção atravessa hoje, com frequência, uma parte considerável da informação. O particular interesse demonstrado pelos media relativamente a grandes tragédias, catástrofes naturais, crimes, guerras, massacres e dramas familiares permite identificar três
níveis de emoção: por um !ado, a emoção explorada aos próprios actores da
15

“[…] l'émotion occupe désormais une place plus importante dans la vie sociale collective
qu'auparavant. S'il y a plus d'émotion dans les médias, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a plus dans la
société, qu'elle est reconnue comme une valeur moins négative, moins occultée dans sa manifestation
publique qu'auparavant. Elle acquiert donc aussi un poids informatif. Ce dont se revendiquent dès lors
des journalistes, qui laissent une place à leurs émotions personnelles au coeur de leur métier d'informer.
Cela entraînera certains d'entre eux [...] à se revendiquer d'un journalisme compassionnel, qui
revaloriserait l'identité sociale d'une profession elle aussi en crise. Ce que certains ont appelé le
"journalisme blanc" apparaît aussi comme une manifestation de l'émotion dans l'information”.
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notícia; por outro, a emoção dos jornalistas, que tantas vezes reclamam a impossibilidade de se alhearem da sua condição humana-sentimental; finalmente, a emoção desencadeada no público/audiência. (OLIVEIRA, 2016, p. 215,
grifo da autora)

Particularmente em relação aos objetos deste trabalho, constatamos diversas pistas de uma proeminência da questão da emoção e do espetáculo, além de abordagens
sensacionalistas em determinados momentos. Ambos os vídeos exibem imagens da pena
sendo aplicada, explicando a situação por meio de lettering. O vídeo publicado pela
Deutsche Welle Brasil aparenta ser o mais sensível em termos de abordagem e tratamento da questão da emoção, optando por não expor o casal sendo açoitado e com narrativa linear, exibindo-os saindo do carro, sendo levados até o palco e saindo dele, com
o cinegrafista muito próximo (Figura 4) – talvez, tentando passar uma sensação de solidariedade. A edição, ao exibir populares rindo, concordando com a sentença e registrando o momento, transmite uma ideia de repreensão à situação, que estaria de acordo
com a noção de “função social” e com a própria noção de se colocar no lugar do outro.

Figura 4 - Edição de vídeo da DW privilegia proximidade do cinegrafista com as vítimas

Em contraposição, a publicação do Yahoo News expõe mais nitidamente o viés
sensacionalista do jornalismo compassivo. Sem apresentar linearidade tão evidente, o
vídeo mostra o casal sendo chicoteado diante do público que grita e capta imagens, in-
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tercalando tais situações com uma entrevista que traz a concordância de uma mulher
que assistia à cena aos açoitamentos (Figura 5).

Figura 5 - Vídeo do Yahoo News expõe vítimas sendo açoitadas

Tanto a abordagem do Yahoo quanto legendas dos vídeos deste (“Dois homens
foram chibatados publicamente por terem feito sexo gay na Indonésia”16) e da DW (Polícia indonésia pune dois homens por manterem relação sexual”) podem evidenciar um
tratamento duvidoso da informação ou mesmo preconceituoso pela linguagem adotada
(Figura 3). Fragmentos das matérias jornalísticas de Independent e Daily Mail sobre o
caso, especificamente títulos e legendas (Figura 6) ou mesmo imagens estáticas (Figura
1) e em movimento (Figuras 2 e 5), denotam uma perda da “noção de equilíbrio” entre a
“imprensa de sensação” e a “imprensa dita séria” (MISSIKA, 2004 apud OLIVEIRA,
2016, p. 215), algo típico de um jornalismo compassivo sensacionalista.

16

“Two men were publicity caned for having gay sex in Indonesia”.
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Figura 6 - Manchetes de Independent e Daily Mail. Linguagem adequada?

Da mesma forma, observamos alguns atravessamentos de emoção por parte de atores das notícias, jornalistas e público, como exposto acima segundo Oliveira. Aos atores
das notícias, ou seja, o casal homoafetivo, resta servir de imagem-síntese daqueles que
sofrem discriminação devido à orientação sexual – de maneira cruel, em termos imagéticos. Os veículos jornalísticos aparentemente disseminam o caso nas redes de maneira
a, como visto na seção que trata da função social do jornalismo, servir de “instrumento
de movimentos decisivos” que culminam em conquistas sociais expressivas (IJUIM,
2009) – no caso, a problemática da homofobia. Contudo, veículos e jornalistas não podem dominar os fluxos de reação das redes. Tanto isto é visível que, nas publicações de
Deutsche Welle Brasil e Yahoo News, identificamos reações alheias àquelas de irritação
e tristeza, que eram de proeminência entre os usuários. É interessante notar os números
de “Amei” e “Haha”, pois indicam que, apesar do caso de extrema gravidade, os usuários podem enquadrá-lo em temas leves, de humor ou diversão, quando são, na verdade,
acontecimentos de alto impacto social.

6. Considerações finais
Pelo prisma funcionalista (FILHO, 1989), a atividade jornalística é voltada à denúncia e correção das “patologias sociais”. Se pensarmos em sua função segundo uma
visão proveniente da Teoria da Responsabilidade Social, o jornalismo deve ser pensado
além das lógicas de mercado (PEREIRA, 2004) – não esqueçamos, afinal, de seus “no14
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bres ideais”. Nesse sentido, torna-se importante a humanização da sociedade (IJUIM,
2012) pelo agendamento de discussões de relevância acerca de “novas questões” (RODRIGUES, 1999) das quais, sem dúvida, está o debate sobre discriminações em função
de orientação sexual, como destacado em disposição do Código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros.
Retornando à nossa questão – de que maneira a divulgação de casos de homofobia por parte dos veículos de comunicação contribui para o engendramento de discussões sobre discriminação à comunidade LGBT, bem como tais debates podem auxiliar
na conscientização da sociedade acerca do tema? – observamos que, no contexto de uma
sociedade em midiatização, profundamente modificada social e culturalmente pelos
meios de comunicação e formas de mídia transnacionais, os atores sociais assumem o
protagonismo em momentos variados, gerando engajamento global (HJARVARD,
2014). Nesta ambiência, na qual atores sociais engendram discussões como as relacionadas à orientação sexual, também destacamos um movimento no qual a mídia, representada aqui por jornalistas e meios de comunicação, influencia o público no agendamento destes debates, gerando reações diversas – um movimento bilateral.
Se pensarmos na questão da discriminação aliada à ambiência de uma sociedade
em midiatização, observamos que as reações do público que assistia aos açoitamentos
empunhando câmeras e celulares evidenciam o fenômeno da midiatização, pois os acontecimentos são produzidos com vistas à publicização e visibilidade. Não se trata de uma
punição apenas, mas de uma punição que se exaspera ou exacerba midiaticamente e,
portanto, também é de ordem dupla: do físico/do corpo e da ordem da imagem, esta
imaterial e intangível.
É no confronto de tais conceituações tecidas acima com o caso estudado neste
artigo que observamos complexas relações com um jornalismo compassivo (LITS,
2001), no qual os jornalistas cedem espaço à emoção, colocando-se no lugar do outro.
Mas aquilo que aparentemente seria unicamente positivo – ou seja, a tentativa de representação do sofrimento de outros – revela-se um motor de criação de novas problemáticas e questões, ao contrário de respostas.
O casal homoafetivo açoitado é símbolo justamente deste jornalismo compassivo, que poderia servir para o cumprimento de sua função social, denunciando patologias
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sociais. Contudo, apesar de notadamente trazer as “novas questões” a debate, parece
fazê-lo da pior maneira possível: pelo sensacionalismo, como observado por Lits (2001,
p. 9), evidenciando uma profunda crise da função do jornalista. Preocupa-nos, portanto,
a existência de um aparente “vale-tudo” pela emoção do público/audiência, como conceituado por Oliveira (2016) na observação das instâncias de emoção dos novos tempos
no jornalismo.
Apesar de não ser foco deste trabalho uma profunda análise de discurso das notícias, dos comentários de publicações ou mesmo um exame imagético – o que nos propomos a realizar em possíveis novos trabalhos – o viés sensacionalista é visível por uma
série de fatores salientados aqui, pois “importa verificar tanto o que é dito, quanto como
é dito” (LEAL; CARVALHO, 2009, p. 11, grifo do autor). Senão, vejamos: seria necessária a exposição internacional por parte de veículos da imprensa, em seus canais oficiais e redes sociais, das vítimas em situação de nudez e agressão física, com o fator agravante de que, em situação de vulnerabilidade, tentaram, sem sucesso, cobrir seus rostos,
externando perceptível incômodo? O que dizer de legendas de capturas de tela deste
vídeo sublinhando que ele é “chocante”, como exposto pelo Daily Mail? Sendo chocante, qual é o intuito de sua propagação? Divulgar aquilo que se tornou espetáculo, fábrica
concreta de alienação (DEBORD, 1997)? E a questão ética por trás da divulgação não
só das imagens do flagrante, mas do açoitamento em público? O foco é o choque pela
imagem ou a discussão acerca da problemática da homofobia? Como jornalistas, estaríamos agindo corretamente ao entrevistar pessoas que concordam com o açoitamento, ou
mesmo ao focar nossas filmadoras naqueles que riam diante da cena, de maneira à, supostamente, denunciar a existência de tamanha barbárie em pleno século XXI, se, quando temos em mãos a possibilidade de atuar correta e eticamente, tratamos de nos assemelhar aos que buscamos caracterizar como algozes, tornando um ato desumano em
entretenimento? Talvez seja o momento de nos voltarmos, assim como à época da Teoria da Responsabilidade Social, aos ideais românticos do jornalismo – agora, não pela
afronta a um “jornalismo de mercado”, mas pelo aparente constrangimento dos cliques a
todo custo.
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