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1. Resumo: 

Uma análise das imagens jornalísticas se mostra valiosa na condição atual dos 

meios de comunicação. Para analisar tal imagem, essa pesquisa se volta aos 

conceitos de Benjamin, em O Narrador e no Super-homem de Nietzsche, a partir da 

análise do documentário Ônibus 174 (2002) e do livro-reportagem A Sangue Frio 

(1980). Da análise dos dois será feita uma dedução crítica sobre a imagem que o 

jornalismo constrói. O que se investiga é uma suposta morte simbólica, ou, morte 

existencial no jornalismo, essa morte existencial coloca olhos desumanos no 

consumidor de notícias. O problema por trás da pretensão desta análise está 

justamente na visão aparentemente desumana construída pelo jornalismo diário 

quando comparado com produtos como o documentário e o livro-reportagem 

anteriormente citados. Portanto, apresenta-se um jornalismo que vai de desencontro 

ao habitual – ou hardnews – e propõe uma abordagem distinta sobre um 

acontecimento noticioso. 

  
2. Introdução: 

O jornalismo apresenta uma série de definições e estudos acerca do seu conteúdo 

e de sua prática. Newsmaking se destaca neste trabalho para a introdução do que é 

jornalismo. A teoria diz de alguns critérios que escolhem o que vai e o que não vai 

virar notícia. Ou seja, Newsmaking fala sobre seleção de conteúdo que tem potencial 

noticioso. Com uma superabundância de fatos é preciso selecionar aqueles que 

correspondem aos valores noticiosos. Essa atribuição do que é importante e o que 

não é – que logo vira assunto público –, não diz exatamente dos critérios Agenda 

Setting, que o jornalismo pauta o assunto público, e nem vice-versa, enxerga-se nessa 

discussão uma relação reciproca entre o jornalista e seu público. O jornalismo dessa 

maneira se constrói e também constrói no imaginário de seu público, imagens da 

realidade1, pautados pelo conceito Newsmaking. 

O objetivo declarado de cada aparato de informação é o de fornecer relatórios 
dos acontecimentos significativos e interessantes. [...] O aparato de 
informação deve selecionar esses eventos. Pelo menos, a seleção implica o 
reconhecimento de que um acontecimento é um evento, e não uma sucessão 
casual de coisas, cuja forma e cujo tipo subtraem-se à gravação. O objetivo 
de selecionar é dificultado por uma característica ulterior dos acontecimentos. 
Cada um deles pode reivindicar ser o único, ou seja, o fruto de uma conjunção 
especifica de forças sociais, econômicas, políticas e psicológicas, que 

                                                             
1 Ao longo do artigo, deixaremos claro o que estamos compreendendo por imagem nessa pesquisa, agora basta 

dizer que a imagem do jornalismo compreende todos os produtos de sua prática, sejam eles visuais, auditivos, 

textuais, etc. 



transformam o evento “nesse evento particular” [...]. Do ponto de vista do 
aparato informativo, é impossível aceitar essa exigência para todos os 
acontecimentos. Como qualquer outra organização complexa, um meio de 
informação não pode trabalhar com base em fenômenos idiossincrásicos. 
Deve reduzir todos os fenômenos a classificações construídas para esse fim, 
do mesmo como os hospitais “reduzem” cada paciente a um conjunto de 
sintomas e doenças. (TUCHMAN apud WOLF, 2012, p. 194) 

 O jornalismo constrói, portanto, uma imagem própria no imaginário das 

pessoas. Tal imagem leva título de seriedade, ou realidade. O que acontece é: A 

realidade verificada pelo jornalismo precisa ser compactada num curto espaço de 

tempo para ser transmitida. A superabundância de fatos faz com que somente as 

histórias mais relevantes sejam selecionadas, e as selecionadas, são compactadas, 

em concisão e clareza para o entendimento da notícia. Ao compactar essa imagem, a 

realidade em sua complexidade que é macro, se transforma em micro. Essas 

microrealidades construídas no imaginário das pessoas, levam a uma visão da 

realidade diluída na leveza da imagem achatada, e por isso equivocada. A imagem é 

superficial. 

 Assim, aqueles que consomem tal imagem deixam de se sensibilizar com a 

realidade de modo humano, pois a imagem resume a realidade em aparência, e 

banaliza o acontecimento reproduzido nos meios de comunicação. Toma-se a imagem 

da realidade resumida como realidade, e não como uma narrativa de um fato noticioso, 

de uma simples informação. Isso não acontece somente com as imagens do 

jornalismo. (FLUSSER, 1964, 2011a, 2011b). Está na natureza das imagens ser uma 

substituição para a realidade: 

Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem “existe”, isto é, o 
mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe 
apresentar o mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. 
Seu propósito é serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O 
homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a 
viver em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como 
significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como 
conjunto de cenas. (FLUSSER, 2011a, p.17) 

O jornalismo almeja construir a imagem da objetividade. Para isso, o jornalista 

trata das informações – que são sua matéria-prima – da maneira mais neutra possível. 

Com essa prática, não só o jornalista, mas também o consumidor acredita que vê ou 

lê a realidade e não uma interpretação dela. 

Em geral, estudantes e estudiosos de todos os tipos e de qualquer idade têm 
em mira penas a informação, não a instrução. Sua honra é baseada no fato 
de terem informações sobre tudo, sobre todas as pedras, ou plantas, ou 
batalhas, ou experiências, sobre o resumo e conjunto de todos os livros. Não 
ocorre a eles que a informação é um mero meio para a instrução, tendo pouco 
ou nenhum valor por si mesma, no entanto é essa maneira de pensar que 
caracteriza uma cabeça filosófica. (SCHOPENHAUER, 2012, p.20) 



 

Schopenhauer (2012) critica a erudição de sua época, todavia, a sua crítica é 

aplicável ao cenário jornalístico, que trata a informação como um fim e não como um 

meio para instrução social. No entanto é essa a maneira de pensar que caracteriza a 

“cabeça” jornalística. 

A informação é vazia se não existe um contexto por trás que a suporte. Esse 

background torna a interpretação vívida daquele que consome tal imagem, pois a cada 

palavra que absorve, tem milhares de imagens que fazem parte de seu repertório 

pessoal para visualizar a realidade que lhe é próxima. Do contrário, o real se 

transforma em uma figura distante, onde a relação é de mera contemplação passiva. 

E dessa relação distante com o real, as histórias transmitidas pelo meio jornalístico 

que muitas vezes ilustram cenários sociais que merecem atenção da população são 

observados de maneira distante, por pura contemplação passiva, e até de maneira 

desumana, sem enxergar a si mesmo, pois nessa passividade, perde-se a consciência 

de si mesmo, e do ambiente a sua volta. (Benjamin, 2012) 

 

3. Objetivos: 

O objetivo da pesquisa é levantar discussões sobre o cenário jornalístico atual 

no embate do mercado de notícias. Numa percepção crítica desse ambiente, perceber 

se o jornalismo ainda se revitaliza em suas formas para apresentar conteúdo, ou se 

se limita às empreitadas do mercado. 

 

4. Metodologia: 

No livro-reportagem A Sangue Frio (1980); e no documentário Ônibus 174 (2002) 

observar as nuances desumanas transformadas em humanas pelo aprofundamento 

da informação. Isso sendo analisado com conceitos de Nietzsche e ideias de W. 

Benjamin retirados dos textos Assim Falou Zaratustra (2011) e O Narrador (2012). 

 

5. Desenvolvimento 

Ao assistir um documentário como Ônibus 174, uma enorme perturbação invade o 

sujeito. Pois ela é uma imagem espantosa2 da realidade. Essa perturbação 

                                                             
2 No texto Em louvor ao Espanto (1964), Flusser desenvolve dois conceitos, o tédio e o espanto. Um conceito diz das coisas 

misteriosas que espantam e o outro das ferramentas que não tem mistérios e são tediosas. Com um mundo sem espanto a 
pergunta: “Por que não me mato?” fica frequente, pois sem o mistério, sem o susto, o espanto, a vida perde sua graça e fica 

tediosa, e o suicídio vira uma opção de saída da mediocridade do mundo das ferramentas tediosas. 



corresponde ao sentimento humano. Para entender tal sentimento no jornalismo, 

primeiro é preciso dissertar sobre a comunicação. 

Comunicação não tem nada a ver com transmissão, transferência, transporte, 
trânsito, repasse ou similares, pois todas essas definições supõem a ideia de 
que algo vai de uma pessoa a outra, como um livro que eu te dou, um órgão 
que eu doo ao outro, o sangue é transfundido ao outro. Não existe essa 
materialidade, porque o que sai de mim, como fala, expressão, obra, música, 
toque, chega ao outro como coisa diversa, que eu jamais poderei saber o que 
é. (MARCONDES FILHO, 2013, p. 30) 

 Por isso, a comunicação se trata de mistérios que vão desde o outro, até o 

próprio sujeito comunicador. O documentário de José Padilha espanta justamente 

pelo mistério humano. O olhar indiferente para a realidade acinzenta a própria, 

desumanizando pessoas e situações. Quando, todavia, é observado uma imagem 

como este documentário, em que todos os lados são compartilhados como humanos, 

sujeitos a injustiça e justiça, em que a realidade profunda é discutida e revela uma 

pungente contradição, que coloca em dúvida tudo que foi moralmente construído, 

temos um choque estrutural. E esse abalo está no cerne da comunicação, está no 

cerne no descobrimento de coisas novas. 

Na comunicação buscamos o estranho, mesmo sabendo que ele jamais 
poderá ser exaurido, mas isso nos estimula a procura-lo de forma sempre 
renovada. Veja-se o exemplo do erotismo. O escritor Michel Leiris, em O 
espelho da tauromaquia, compara a tensão, e a excitação de uma tourada ao 
ápice sexual. A tourada, diz ele, além de esporte, é uma forma de expressão 
estética. E nenhum prazer estético é possível, diz ele, sem que haja alguma 
forma de violação, transgressão, excesso. Para haver o belo na arte é preciso 
que ela porte, como diz Baudelaire, “uma gota de veneno”, para perturbar o 
sistema. (MARCONDES FILHO, 2013, p. 34) 

 Marcondes Filho, assim como Baudelaire e o escritor Leiris estão discutindo 

questões estéticas, mas que se aplicam ao caso jornalístico, já que tratam da 

comunicação. As notícias precisam suscitar sentimentos humanos para que haja 

simpatia com a causa humana.  Essa “gota de veneno” gera um prazer, um sentimento 

humano de descobrimento de si próprio, pois ao se perturbar com a imagem, o homem 

tem um vislumbre dum enigma, que é um paradoxo que propõe dicotomias de valores, 

e se observa em imagens, e em todas as imagens olha seu reflexo e se descobre. É 

um desvelamento inconsciente, e no caso do jornalismo, isto tem impactos sociais, já 

que se descobrindo nesta realidade, o sujeito tem a oportunidade de se impor nela. E 

se impondo na realidade, o sujeito se revela, é ele mesmo, consciente de si e de seu 

ambiente. É sujeito humano que é ele mesmo por se descobrir no susto de sua 

revelação espantosa na imagem alheia construída de maneira a se comportar como 

um espelho para as profundidades humanas. 



 Para discutir mais sobre essa imagem é preciso salientar dois conceitos, que 

são chaves para a análise desses tipos de imagens jornalísticas. 

Entre as condições prévias para uma tarefa dionisíaca3 figuram, de modo 
decisivo, a dureza do martelo e o próprio prazer de destruir. O imperativo 
“tornai-vos duros!”, a certeza mais básica de que todos os criadores são 
duros, é o verdadeiro sinal de uma natureza dionisíaca. (NIETZSCHE, 2005 
p. 102) 

 Quando é dito tornai-vos duros, é dito para afirmar a si mesmo, e quando 

afirma-se a si mesmo, afirma-se o que se é; afirmar o que se é, é como se vem a ser 

o que se é; esta é basicamente a ideia de vontade de potência de Nietzsche. Neste 

pensamento, Nietzsche desenvolve um sujeito que é ativo diante do mundo, onde ele 

cria valores (por isso criador), seus próprios valores, destruindo valores que lhe são 

alheios, isso porque, quando se utiliza valores alheios, o homem se aliena de si e por 

isso não se constrói, deixa-se ser construído para ser utilizado por outro. Aí está a 

passividade, e em seu lado oposto, a ação do sujeito. 

Velai e escutai, ó solitários! Do futuro chegam ventos com misteriosas batidas 
de asas; e boas novas alcançam ouvidos delicados. 
Vós solitários de hoje, vós, que viveis à parte, deveis um dia formar um povo: 
de vós, que escolheste a vós mesmos, deverá nascer um povo eleito: – e dele 
o super-homem. 
Em verdade, um local de cura ainda se tornará a terra! E já a envolve um 
novo aroma, um aroma que traz saúde – e uma nova esperança! 
(NIETZSCHE, 2011, p. 75) 

 

 O profeta Zaratustra que anuncia a vinda do super-homem, quer dizer com 

estas palavras, que essa nova esperança que brota é desses que escolheram a “vós 

mesmos”, são eles os sujeitos da ação de suas próprias vidas. Portanto, não passivos 

da vontade alheia. O mais importante neste conceito está nestas passagens: 

Trazei, como eu, a virtude extraviada de volta para a terra – sim, de volta ao 
corpo e à vida: para que dê à terra seu sentido – um sentido humano! 
[...] Que o vosso espírito e a vossa virtude sirvam ao sentido da terra, irmãos: 
e que o valor de todas as coisas seja novamente colocado por vós! Por isso 
deveis ser combatentes! Para isso deveis ser criadores! 
Sabendo purifica-se o corpo; tentando com saber ele se eleva; para o homem 
do conhecimento, todos os instintos se tornam sagrados; para o elevado, a 
alma se torna alegre. (NIETZSCHE, 2011, p. 74) 

 Quando o sentido humano é extraviado, vai para as morais infinitas, e os 

paraísos sem fim, o corpo se perde. A sensação, o sentimento, o afeto se enfraquece. 

Pois o corpo é o sujeito, e é por meio do corpo que o sujeito sente, é por meio do 

corpo que ele se conecta ao mundo de forma mais próxima. Por isso, quando se age 

como se o corpo fosse fonte de degeneração, perde-se o contato com o mundo de 

maneira mais próxima e autêntica. O mundo, então, como fonte de experiência se 

                                                             
3 Pode-se dizer de maneira breve para o entendimento que a tarefa dionisíaca é sentir o mundo com o próprio corpo.  



torna miserável. Para trazer esse “sentido humano”, Zaratustra propõe: “Para isso 

deveis ser criadores!” Dessa maneira o corpo se purificaria, retornaria como sujeito 

das experiências. 

 Ao iniciar suas considerações sobre Leskov, W. Benjamin inicia seu texto, O 

Narrador, dizendo que a faculdade de trocar experiências está em decadência. 

Uma das causas desse fenômeno é evidente: as ações da experiência estão 
em baixa. E tudo indica que continuarão caindo em um buraco sem fundo. 
Basta olharmos um jornal para nos convencermos de que seu nível está mais 
baixo que nunca, e da noite para o dia não somente a imagem do mundo 
exterior mas também a do mundo moral sofreu transformações que antes 
teríamos julgado como absolutamente impossíveis. Com a guerra mundial 
começou a tornar-se manifesto um processo que desde então se segue 
ininterrupto. Não se notou, ao final da guerra, que os combatentes voltavam 
mudos do campo de batalha; não mais rico, e sim mais pobres em experiência 
comunicável? E o que se derramou dez anos depois, na enxurrada de livros 
sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de 
boca em boca. (BENJAMIN, 2012, p.214) 

 A experiência transmitida boca a boca é a narrativa, e o contador dessas 

narrativas é o Narrador. Essa proximidade com a experiência, é a proximidade com o 

corpo. Para Benjamin existem dois tipos de narrador, um é o narrador que viajou, a 

figura do marinheiro que absorveu diversas histórias, e em todos os lugares que foi, 

disseminou histórias, e ouviu mais ainda. O outro é o narrador ancião, uma espécie 

de sábio que detém as histórias e as transmite para seu povo. Essas histórias, nesses 

dois casos, são fonte de sabedoria popular, e por isso, suas imagens são ricas para a 

imaginação do povo, bem como para construção de valores autênticos. Isso porque 

essas histórias não impõem um final objetivo, e sim, um final misterioso, que deixa 

sombra na conclusão, porém, uma sombra que serve para dar forma a construção de 

um valor humano. A narrativa, portanto, vai de desencontro com a informação, pois 

uma é misteriosa, mística, e a outra é mastigada, resumida, concisa e clara. 

A narrativa que tinha uma relação de proximidade tão rica, foi-se dissolvendo 

aos poucos, era uma forma de contar histórias muito antiga, talvez seu surgimento 

remontasse as origens humanas. Todavia, sua maneira artesanal foi substituída, pois 

a relação do homem com o mundo mudou (Benjamin, 2012). 

 Contudo, com a retomada de uma valoração humana ao mundo dos homens, 

com uma relação glorificada do corpo, o super-homem nasce. Ele torna o desumano, 

humano. Essa maneira de tratar as experiências com sua incomensurável 

humanidade, coloca-o numa perspectiva do Narrador, de Benjamin, onde as histórias 

e não somente informação prática, têm significações para vivência. Não se limitam 

somente na figura superficial, mas adentram nos mistérios obscuros da existência. 



 Assim, no livro de Capote (1980), o leitor fica perdido, conturbado. Os dois lados 

lhe chamam atenção, tanto de ódio, como de compaixão. O relato do assassinato e 

suas consequências mostra todos os lados, dos dois lados. A complexidade do tema, 

um único caso de assassinato, deu anos de estudos a Truman Capote, que investigou 

minunciosamente para escrever o livro-reportagem A Sangue Frio. A família 

assassinada é descrita não como uma família típica e nem atípica, mas como uma 

família tão singular como qualquer outra. Explorando seus personagens que tem um 

fim horroroso por uma dupla de assassinos. A família Clutter é morta pela dupla Perry 

e Dick por míseros 40 dólares. Um crime a sangue frio, podem julgar. A realidade aí 

se revela, e se mostra muito mais conturbada, e contraditória. Pois ao explorar 

também a história dos assassinos, eles se revelam seres humanos, e não só 

assassinos. O bem e o mal existem neles. O leitor se identifica aí. E quando os 

assassinos se revelam humanos, eles são condenados a morte. Outro assassinato a 

sangue frio, outros podem julgar. Todavia, nada justifica o crime dos dois, assim como 

nada justifica a morte nos dois casos. A imagem é, sobretudo, humana, pois gera um 

afeto singular, um certo espanto, pois assassinos também são seres humanos, e aí 

está o passado encoberto pela brevidade da imagem noticiosa que só pode ser 

discorrida num trabalho minucioso e profundo que requer tempo e espaço. 

- Muita gente também pode se queixar da vida feito esse sacaninha. Inclusive 
eu. Vai ver eu bebo demais, mas nunca matei quatro pessoas a sangue frio. 
- Ah, é? E enforcar o sacaninha? Não é sangue frio também, não é? 
(CAPOTE, 1980, p. 366,) 

Isso é tornar o desumano humano. Pois em um enunciado ler-se-ia somente 

Assassino, e as causas a que tudo isso se deu, que é um enorme problema, seriam 

esquecidas, isso porque o nome Assassino faz esquecer – e isso quando não 

desenvolvido na narrativa – o lado humano de todos. Contudo, Capote mostra desde 

as causas até a consequência das consequências. Um único nome não consegue 

carregar tudo o que uma pessoa é. Uma série de adjetivos e substantivos são precisos 

para descrever uma pessoa em um único momento. 

Outro exemplo de imagem aprofundada é o documentário Ônibus 174, de José 

Padilha, que conta sobre um morador de rua, que sempre viveu nas margens da 

sociedade carioca, um invisível Sandro (um substantivo para pessoas invisíveis a 

sociedade), ou Sandro (nome próprio, para pessoas próprias), como passou a ser 

depois do documentário. Quando Sandro sequestra um ônibus, ele vira foco das 

atenções (ao qual a mídia adorou ajuda-lo a ser), uma imagem de ódio construída 



eclode no final, quando Sandro sai do Ônibus e uma das reféns morre, uma multidão 

avança sobre Sandro com o fim de lincha-lo. A polícia todavia, captura Sandro e o 

mata na viatura.  

O documentário de José Padilha mostra, no entanto, a realidade contraditória 

e complexa, e ajuda a compreender essas situações humanas. Torna o desumano 

Sandro em humano Sandro. Padilha ao interligar a história de Sandro com o 

estardalhaço do acontecimento espetacular (de espetáculo), narra uma realidade. 

Nessa imagem tenta-se resgatar o que uma análise breve não pode: a coisa humana 

do fato. A imagem que Padilha constrói contando-nos o lado execrável e que não quer 

ser enxergada, talvez por uma certa histeria, é discorrida de tal modo a fazer com que 

o espectador se reflita naquelas personagens: Ele se vê nas vítimas, nos policiais, nos 

abutres ou jornalistas, e na raiva que queria urrar e descontar em Sandro o 

sufocamento dos dramas sociais-políticos. O espectador se vê como o bárbaro, como 

a vítima, como marginal, esquecido, e talvez o mais importante: vê-se invisível perante 

o Estado. O espanto vem daí, dessa série de personagens que refletem partes do seu 

telespectador: Ele se coloca portanto frente a imagem: tanto como vítima quanto 

sequestrador, vê-se também como assassino de miseráveis, e também um causador 

de invisibilidade. 

Essas duas imagens, a de Padilha e a de Capote, são um reflexo, ao 

testemunhar um vislumbre abismal dessa realidade, o espectador olha a imagem que 

reflete para dentro de si, ele se vê nessa realidade, introjeta essa imagem dentro de 

si e assim a interpreta e dá vida a ela em si, para então olhar a realidade com uma 

visão mais rica e apurada, constrói em seu imaginário graças a esse tipo de trabalho 

uma imagem produtiva que enriquece o imaginário, pois coloca sua humanidade 

nessa imagem, ele a absorve e reflete nelas suas concepções para dar sua voz em 

uma interpretação própria. Eis o espectador ativo. 

 

6. Resultados 

Existem veículos jornalísticos que discutem a informação com o fim de oferecer 

uma articulação mais desenvolvida de algum fato. Todavia, quando é observado o 

veículo que distribui diariamente uma saraivada de notícias, a informação distancia a 

realidade, e a torna desumana. Não se pode exigir mais desse tipo de veículo, aliás, 

ele cumpre o objetivo ao qual foi proposto. Um periódico semanal poderia oferecer o 



complemento, e é o que acontece. O jornalismo sabe de suas limitações, e as explora 

na medida do possível. 

Esses fatos apresentados diariamente se tornam acontecimentos indiferentes, 

onde o olhar humano se perde, pelo distanciamento da visão pela forma como a 

notícia – a informação pela informação – é abordada.  

Todavia, quando é apresentado um trabalho como o de José Padilha ou  de 

Truman Capote, onde temos uma história desagradável de digerir, onde é revelado 

uma realidade sufocada, é aí que nos espantamos. E bem é assim, no espanto 

flusseriano que pode-se dizer que o jornalismo se revitaliza. 

Pois é esta atitude que ele abraça quando se depara com tal imagem. 

As coisas advêm das sombras e cada uma é uma aventura assombrosa seja 
ela uma fera ou um trovão, uma árvore ou outro homem. Diante de toda coisa 
que advém, o homem primordial [ou homem de qualquer época diante de algo 
desconhecido] treme espantado, porque toda coisa é nova. (FLUSSER, 1964) 

Coisa é tudo aquilo que tem mistério, ao contrário do instrumento, que é tudo 

aquilo que já foi descoberto e banalizado por não ter mais mistério (ou só parece não 

possuir mais mistério). Essas imagens, a de Capote e a de Padilha, carregam esse 

espanto. Tal sentimento do novo é horripilante, pois a pessoa que observa essas 

imagens, se vê em perspectivas diferentes. Perspectiva da vítima assassinada, do 

assassino, do sequestrador ou do sequestrado. Um relance existencial passa diante 

dos olhos, que coloca a imagem complexa da realidade como um sentimento de 

espanto. 

 

7. Considerações Finais 

Por mais chocantes que algumas histórias possam ser, elas são banalizadas a 

partir do momento que entram para a máquina reprodutora de notícias. E só numa 

perspectiva aprofundada é possível redescobrir novamente essa realidade a fim de 

dar o merecido olhar humano. “Há mil veredas que não foram percorridas; mil saúdes 

e ilhas recônditas da vida. Inesgotados e inexplorados estão ainda o homem e a terra 

humana.” (NIETZSCHE, 2011, p. 75) A informação não é um fim, e sim, apenas um 

meio, a isso se dá a conclusão. A informação construiu a narrativa de Padilha, e 

também a de Capote, só que como meio, o fim, era justamente esse sentimento de 

exploração pelo homem e pela terra humana. 

Apesar de uma superabundância de notícias desumanizadoras, a jornalismo 

ainda se fortalece, pois o espanto ainda não foi de maneira alguma perdido em seus 



meios. Imagens como o documentário de Padilha e o livro de Capote, ainda continuam 

a surpreender o cenário jornalístico e mostrar a riqueza que pode ser explorada. 
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