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“Chega mais perto e contempla as palavras 
Cada uma 

Tem mil faces secretas sob a face neutra 
E te pergunta, sem interesse pela resposta 

Pobre ou terrível que lhe deres: 
Trouxe a chave? 

 
Repara: 

Ermas de melodia e conceito, 
Elas se refugiaram na noite, as palavras. 

Ainda úmidas e impregnadas de sono, 
Rolam num rio difícil e se transformam em desprezo.” 

 
Procura da Poesia 

 
Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 
 
 

Em dois anos de veiculação, o programa Linha Direta, da TV Globo, chegou a atingir o 

terceiro lugar em audiência na televisão brasileira. Graças à eficiência discursiva de uma 

complexa trama narrativa, o programa propõe uma nova maneira de veicular a informação 

jornalística. A partir de uma estetização da violência, o discurso do Linha Direta se constitui na 

mescla dos fatos com as imagens da simulação, construída a partir de elementos próprios de uma 

narrativa melodramática de gosto popular. 

 O caráter pioneiro do programa, no entanto, não se resume à linguagem utilizada. Reside, 

de fato, em uma estratégia de autoridade da própria TV Globo, no âmbito social, fundamentada 

em um processo de interpretação dos acontecimentos e de produção de ‘verdades’. Gesto que  

possibilita à emissora a capacidade de auto-conferir  um lugar mais importante do que o de mera 

divulgadora de informações – o de utilidade pública. A pretexto de solucionar os casos 

apresentados, o programa acaba produzindo os próprios acontecimentos transmitidos. A reboque, 

este complexo processo de mobilização fundado na produção de ‘verdades’ vai entrar em conflito 

com a instância judicial. 

 A partir desta hipótese, determinar as razões e os efeitos da escolha desta linguagem será 

menos o objeto final de análise e mais o ponto de partida. O objetivo será, a partir  do referencial 

teórico-metodológico da Análise do Discurso, explicitar os modos de funcionamento dos 

mecanismos discursivos, do programa, que permitem a estratégia de autoridade e o acatamento da 

‘verdade’ produzida. Produção, ancorada pelo uso da imagem, por parte do programa, como um 

operador discursivo de simulação. 

 
Palavras-Chave: 

1. Imagem 
2. Discurso 
3. Análise do Discurso 
4. Linha Direta 
5. Telejornalismo  
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1 Introdução 
"O real não está na saída nem na chegada, 

ele se dispõe para gente é no meio da 
travessia. Mire e veja: o mais importante e 
bonito desse mundo é: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas - mas que estão sempre 

mudando. Afinam e desafinam. Verdade 
maior é o que a vida me ensinou" 

(Guimarães Rosa)  
 
 

"Boa noite. Medo. Impotência. Desamparo. São sentimentos cada vez mais presentes no 

cotidiano de todos nós. Nós que vivemos no dia-a-dia cercados por uma violência cega, uma 

violência que nos oprime. A partir de hoje você está em linha direta com seu direito, em linha 

direta com a cidadania". Quando o programa Linha Direta, da TV Globo, foi ao ar pela primeira 

vez, no dia 27 de maio de 1999, estas foram as primeiras palavras declamadas, em tons graves e 

sinistros, pelo apresentador Marcelo Rezende. Este texto resume a pretensão do programa em 

ocupar um lugar mais importante do que o de veiculador de entretenimento e informação. Afinal,  

resgatar a cidadania perdida em meio à sensação de caos iminente é bem mais do que produzir 

programas com altos índices de audiência e rentabilidade astronômica. 

A partir daquele dia, a TV Globo iniciava uma combinação inédita nos meios de 

comunicação nacionais. A “interatividade” mediática passou a ser articulada, naquele momento, 

a uma nova forma de produção de ‘notícias’. Uma construção elaborada a partir de uma 

complexa rede de significação que irá intercalar a simulação – construída a partir de elementos 

próprios à teledramaturgia – com as informações jornalísticas sobre o acontecimento real. Esta 

nova forma de ‘empacotar’ a realidade será a maneira encontrada pelo programa para combater a 

‘violência cega’ que nos assola. Nada melhor contra a cegueira, portanto, do que um espetáculo 

visual intenso que irá  bombardear o telespectador, semanalmente, com imagens que se 

pretendem fiéis representações do acontecimento.  

Neste novo terreno mediático, nossa proposta será analisar, a partir do aparato teórico-

metodológico da Análise de Discurso, os aspectos fundamentais que estarão postos em jogo no 
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momento da constituição desta ‘linha direta’ com a cidadania. O objetivo é, pela determinação da 

materialidade discursiva do programa, explicitar o funcionamento dos mecanismos que garantem 

este lugar de autoridade à própria TV Globo no âmbito social. Cabe-nos entender como, por um 

jogo elaborado de interpretações, o programa acaba interferindo nos acontecimentos que 

transmite. A pretexto de solucionar os casos, acaba também, produzindo os próprios fatos (e 

verdades) apresentados. 

A partir deste recorte, a questão de perceber e determinar as razões e os efeitos da 

proposta do programa em utilizar uma linguagem melodramática de gosto mais popular e flexível 

do que a utilizada tradicionalmente nos telejornais – permeando a estrutura jornalística das 

reportagens com diálogos, imagens e outros recursos e efeitos que mais se assemelhariam à 

narrativa ficcional literária e cinematográfica – será menos o objeto final da análise e mais o 

ponto de partida para que possamos trazer à luz os mecanismos discursivos que permitem ao 

programa este processo de produção de verdade. 

Dessa forma, a análise se deterá no discurso do programa e não, propriamente, no 

conteúdo dos esquetes apresentados. Toma-se, aqui, discurso como o “lugar em que se pode 

observar a relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos 

por/para os sujeitos” (Orlandi, 1999). Sendo assim, mais importante do que buscar significados 

ocultos no conteúdo transmitido, será perceber a articulação das estratégias enunciativas de 

produção de sentidos do programa. Pela ótica da Análise do Discurso, cabe ao analista, portanto, 

a construção de um dispositivo de interpretação capaz de colocar o dito em relação com o não-

dito. Enfim, “procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que 

constitui igualmente os sentidos de suas palavras” (Orlandi, idem).  

Esta análise se justifica ao percebermos que este programa, além de ter atingido 

excelentes índices de audiência durante um bom tempo (e ainda manter índices satisfatórios), 

também reúne alguns dos principais elementos que estão constituindo os aspectos mais evidentes 

e polêmicos do jornalismo nos dias de hoje. Seja potencializando movimentos como o 

sensacionalismo e a denúncia investigativa, ou mesmo utilizando as novas tecnologias para levar 



 10

a interatividade, adaptada ao jornalismo, a níveis jamais vistos (que podem ser percebidos na 

velocidade relâmpago da solução de alguns casos apresentados).  

O correto entendimento da combinação destes elementos num programa (ainda assim) 

jornalístico como o Linha Direta pode ajudar a entender melhor esta adaptação crescente do 

jornalismo à idéia de espetáculo que tem norteado os caminhos dos meios de comunicação de 

massa. E ainda: com a vantagem de entender o funcionamento, às vezes contraditório, mas 

sempre pretensioso, de um jornalismo que não se contenta mais em apenas informar ou entreter 

seu telespectador. 

Para atingir este objetivo, o programa se vale de dois artifícios: a simulação como 

produtora de uma verdade capaz de mobilizar o telespectador;  e um conflito constante com a 

Justiça, na medida em que a sensação de insegurança, decorrente da alegada inoperância do 

sistema jurídico é tomada como a razão principal para a existência dos casos apresentados. Ao 

contrário das determinações dos manuais de jornalismo, o programa utiliza recursos pouco 

ortodoxos na construção das simulações dos crimes hediondos. No entanto, o uso destas não 

poderá levantar dúvidas acerca da veracidade dos fatos apresentados. Portanto, o programa abre 

mão de alguns recursos característicos da objetividade fria do jornalismo tradicional, mas em 

momento nenhum irá abandonar  seu papel de veiculador de (supostas) verdades.  

Os resultados desta estratégia já podem ser sentidos nestes dois anos de veiculação. A 

complexa articulação dos elementos peculiares da narrativa do Linha Direta tem conseguido 

atingir seu objetivo: a denúncia do telespectador é efetivada e a prisão dos foragidos vai ao ar 

como atração e como atestado da boa capacidade de atuação do programa.  

No entanto, se a mídia consegue ocupar um lugar social destinado à Justiça, não se pode 

esquecer que os modos de funcionamento dessas duas instituições são (bem como suas funções 

sociais) bastante distintos. Estas diferenças podem, por sua vez, levar a conseqüências 

imprevistas na efetivação deste novo papel social, auto-conferido pela imprensa, originando, 

assim, problemas como os casos de pré-julgamento da mídia ou o risco de calúnia e difamação a 

partir de denúncias sem provas. 
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Do ponto de vista teórico-metodológico, cabe, ainda, ressaltar que este trabalho pretende 

explorar um espaço tão fértil quanto pouco ocupado no âmbito da discussão da imagem como 

discurso. Desta forma, este trabalho não pretende se ater à discussão que tenta abarcar o processo 

de constituição da imagem pelo viés do signo, ou ícone. Em nossa senda analítica, buscaremos 

promover a aproximação entre a questão discursiva e os modos de significação da imagem. Este 

gesto analítico desloca, como veremos no próximo capítulo, o entendimento da imagem de 

qualquer vínculo com campo lingüístico e a instância verbal. Em outras palavras, entender a 

imagem como discurso é apropriar-se dela pelo que lhe é inerente – o plano não-verbal. Somente 

assim poderemos dar conta da constatação de que, se a imagem pode falar mais do que mil 

palavras, ela, ainda assim, produz sentido de uma maneira diferente do que qualquer uma delas. 

Este trabalho pretende oferecer exemplos que possam contribuir para o enriquecimento desta 

fértil discussão que apenas se inicia. 
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2  Discurso e mídia 

 
 
 

 “A palavra navalha rasga a língua 
O sangue incerto derrama sentido 
O tempo coagula letras sem rima 

A palavra solta rosna revolta 
A palavra presa pare a si mesma 

... em silêncio.” 
(Kleber Mendonça)  

 
Ao propor uma investigação dos dispositivos discursivos capazes de efetivar a proposta de 

mudança de papel social por parte dos media – representada pelo Linha Direta –, parece 

adequada a opção por um conjunto de conceitos alinhados a uma concepção teórico-

metodológica que dê conta da complexidade constitutiva dos processos de comunicação. Desta 

forma, a simples análise de causa e efeito, de cunho sociológico, que aponte os reflexos das 

mudanças econômicas no novo estatuto dos produtos dos meios de comunicação será tão 

necessária quanto insatisfatória. 

De maneira semelhante, a constatação de transformações na linguagem jornalística 

tradicional, aliada ao uso da simulação na produção da informação, se faz necessária como ponto 

de partida, porém incipiente ao se perceber esta mudança, não como causa, mas como indicadora 

da existência de uma nova configuração das relações de poder; de um deslocamento no embate de 

forças que constituem qualquer sociedade. 

Para dar conta desta complexidade, portanto, a abordagem analítica proposta neste 

trabalho tem como perspectiva principal os pressupostos teóricos trazidos pela escola francesa de 

Análise de Discurso, originada a partir de estudos de Michel Pêcheux. A escolha se justifica, 

principalmente, pelo fato de este conjunto teórico se fundamentar na formulação conceitual de 

discurso como o objeto próprio de sua análise. Na medida em que é visto como “efeito de 

sentidos entre interlocutores” (Pêcheux, 1997), o discurso representa, materialmente, o lugar em 

que língua, história e ideologia se encontrarão. Num mesmo movimento, o discurso materializa-

se em mecanismo constitutivo de sujeitos e produtor de sentidos, ilusões e esquecimentos.  
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Esta definição – melhor explicitada abaixo – suscita o surgimento de um conjunto de 

ferramentas diferentes para analisar os meios de comunicação na sociedade contemporânea. Ao 

pensar o processo comunicacional menos como transmissão de informação e mais como embate 

ideológico e efeitos de sentido, podemos entender melhor as estratégias dos media ao se 

colocarem no lugar de veiculadores da verdade. 

 

2.1  A palavra encharcada de sentidos 

 
“Eu sou o medo da lucidez. 

Choveu na palavra onde eu estava. 
Eu via a natureza como quem a veste. 

Eu me fechava com espumas.(...) 
Peguei umas idéias com as mãos – como a peixes. 
Nem era muito que eu me arrumasse por versos” 

(Manoel de Barros) 
 

Pensar o processo de comunicação sob a ótica do referencial teórico da análise de discurso 

é encarar a linguagem não apenas como um sistema abstrato de signos, mas como uma língua 

inserida no mundo, produzindo sentidos a partir de condições de produção social e historicamente 

determinadas. A linguagem não é transparente. “O sentido de uma palavra não existe em si 

mesmo, mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no 

processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas)” (Pêcheux, 1988). Esta concepção aponta para a inexistência de uma verdade 

única, substituindo-a por um jogo múltiplo de perspectivas que dependerão dos lugares sociais 

ocupados por diferentes sujeitos. Dito de outra forma, as palavras mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam. O sentido pode ser sempre outro, mas nunca 

é qualquer. 

 Pêcheux apropria-se da noção de formação discursiva, formulada inicialmente por 

Foucault, para redefini-la como “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de 

uma posição dada numa conjuntura dada, [...] determina o que pode e o que deve ser dito” 
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(Idem). Além disso “o próprio de toda Formação Discursiva é dissimular, na transparência do 

sentido que nela se firma, a objetividade material do discurso”. 

O gesto nietzcshiano de Pêcheux ao negar a existência de uma verdade única levou 

Orlandi a propor uma re-significação do termo ideologia, o que resume como “uma definição 

discursiva de ideologia”. Esta re-significação desloca a questão da dissimulação ideológica, não 

mais em relação a uma verdade anterior, mas sim à ilusão de transparência da linguagem. Gesto 

semelhante ao de Foucault (1979), que aponta duas dificuldades básicas na utilização do conceito 

de ideologia: o fato de estar sempre em “oposição virtual a alguma coisa que seria a verdade” e 

de “referir-se a alguma coisa como o sujeito”. Embora o ponto de chegada dos dois caminhos 

teóricos seja diferente, foi justamente por compartilhar das críticas de Foucault ao velho conceito 

de Marx, que a análise de discurso buscou o deslocamento de sentido do termo.  

Da constatação de que o sentido não existe por si só, conclui-se que não há sentido sem 

interpretação. Mais ainda: diante de qualquer objeto simbólico, o próprio do homem é interpretar. 

Mas, neste gesto interpretativo há outro movimento – o de seu próprio apagamento. No momento 

da interpretação, o sentido soa como evidência, como se este estivesse desde sempre dado. 

Pêcheux – ao relacionar as releituras de Marx, por Althusser, e de Freud, por Lacan – aponta que, 

no momento da constituição do sentido, “a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos” 

(Pêcheux, 1988).  

Responsável pela produção do dizer e pela atribuição de sentido, a interpelação, de caráter 

inconsciente, é dissimulada no interior de seu próprio funcionamento. O que prepara o terreno 

para a construção dos dois efeitos ideológicos de evidência – a evidência dos sujeitos e a dos 

sentidos. “A evidência do sujeito – a de que somos sempre já sujeitos – apaga o fato de que o 

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia” (Orlandi, 1999). Assim, eu não percebo que 

me constituo em sujeito enquanto falo, o que me faz crer que tudo o que digo é originado em 

mim mesmo. Já a evidência de sentido, através da ilusão de transparência da linguagem, apaga o 

gesto de interpretação. Ao esquecer o caráter material da linguagem, tomo o sentido como único. 
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Acredito que o que digo só pode ser feito com estas palavras e mais nenhuma outra, podendo ser 

lido apenas de um único jeito. 

Desta maneira, longe de ser um conjunto de representações, visão de mundo ou ocultação 

da realidade, a ideologia será função da relação necessária entre linguagem e mundo. Em resumo, 

“a ideologia será então percebida como processo de produção de um imaginário, isto é, produção 

de uma interpretação particular que apareceria, no entanto, como a interpretação necessária, e que 

atribui sentidos fixos às palavras em um contexto histórico dado” (Orlandi, 1997). Desta relação 

do sujeito com a língua e com a história produzindo sentido surge a conclusão de Pêcheux de que 

não há discurso sem sujeito, nem sujeitos sem ideologia. Vale lembrar que estamos falando de 

formas-sujeito, definidas historicamente, e não da noção cartesiana de sujeito. Este conjunto de 

conceitos pressupõe a condição de incompletude da linguagem. Nem sujeitos nem sentidos estão 

completos, constituídos em definitivo. Orlandi (idem) explica que “é porque a língua é sujeita ao 

equívoco e a ideologia é um ritual com falhas que o sujeito ao significar, se significa”. 

“Toda esta mão para fazer um gesto, que de tão frágil nunca se completa”. Se re-

significarmos este verso de Drummond, teremos um exemplo que cabe como uma luva para 

resumir o processo de comunicação descrito acima. É como se o poeta se admirasse ao constatar 

a renitente presença da incompletude e do equívoco na constituição da significação, mesmo 

diante de toda esta complexa máquina enunciativa posta em funcionamento apenas para realizar o 

frágil gesto de produzir sentido. 

A constatação da complexidade do processo de significação fez com que Maingueneau 

(1989) percebesse que a definição de discurso, como objeto de análise, precisava ser melhor 

elaborada. Para isso, propôs uma releitura do conceito de prática discursiva definido por 

Foucault. Trata-se de uma noção que leva em conta as duas vertentes do discurso: a social e a 

textual.  Somente no momento em que associar o conjunto de textos a uma região social 

determinada em termos de classes e subclasses é que o pesquisador poderá dar conta da relação 

de “imbricação” em que se dará o jogo de “coerções” que “possibilitam tanto o discurso quanto o 

grupo. E essas ‘coerções’ são instauradas segundo uma mesma lógica” (Souza, 1999). 
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Maingueneau redefine prática discursiva, enfim, como o processo de organização dessas duas 

vertentes, integrando formação discursiva e comunidade discursiva. Souza (idem) mostra como o 

conceito de prática discursiva resolve a necessidade de tornar complexa a noção de condições de 

produção, além de permitir que o conceito de formação discursiva passe a designar as duas faces 

do discurso. 

O conjunto de deslocamentos que a análise de discurso propõe às concepções marxistas se 

assemelha ao gesto foucaultiano de abandono do termo ‘ideologia’. De fato, a tese central de 

Foucault, ao discutir a verdade e as formas jurídicas, é mostrar como as condições políticas e 

econômicas de existência não são um véu ou um obstáculo para o sujeito do conhecimento, mas 

“aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações de 

verdade. Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, certos 

domínios de saber a partir de condições políticas que são o solo em que se formam o sujeito, os 

domínios de saber e as relações com a verdade” (Foucault, 1998). Esta semelhança permite 

esclarecer a aparente contradição que consiste em utilizar o conceito de poder proposto por  

Foucault –  que será abordado mais abaixo –, sem abrir mão de uma instância ideológica presente 

no jogo de lutas que rege nossa sociedade. 

O próprio Foucault (1979) reconhece a importância do pensamento de Marx para o 

entendimento do modo de funcionamento da sociedade capitalista. Perguntado sobre a distância 

que mantinha com relação a Marx e aos marxistas, Foucault admite uma discordância maior com 

os “marxistas” do que com o filósofo alemão. Em suas palavras: “ocorre-me freqüentemente citar 

conceitos, frases e textos de Marx, mas sem me sentir obrigado a acrescentar a isto a pequena 

peça autenticadora que consiste em fazer uma citação [...].Cito Marx sem dizê-lo, sem colocar 

aspas, e como eles [os marxistas] não são capazes de reconhecer os textos de Marx, passo por ser 

aquele que não cita Marx” (Idem, 1979:p. 142) 

O objetivo aqui não é provar um certo “marxismo” de Foucault, mas buscar as 

aproximações possíveis entre suas teorias e as releituras críticas desenvolvidas por Pêcheux. Este 

trabalho irá, o tempo todo, apropriar-se dos conceitos oferecidos pela análise do discurso e pelos 
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propostos por Foucault. O risco da contradição será sem dúvida menor do que a possibilidade de 

tornar a análise mais contundente. Até porque, da mesma forma que Foucault se pergunta “que 

diferença poderia haver entre ser historiador e ser marxista” (Ibidem), não se pode negar a 

contribuição da análise foucaultiana em relação às práticas judiciárias e à questão do poder na 

nossa sociedade. 

Um dos pontos de consenso entre estas teorias permite-nos perceber que, longe de 

cumprir apenas a função de transmissão de informação, o complexo processo de significação da 

linguagem aponta, principalmente, para uma prática constitutiva de cunho social. Já que a língua 

é trabalho (material), ela se converte em um artifício utilizado pelos sujeitos para impor, a outros 

sujeitos, uma visão própria de mundo. Assim, antes de ser um objeto para comunicação, a língua 

se institui como relação de produção entre sujeitos em conflito.  

 Foucault explica a tese de Nietzsche sobre a invenção da poesia (e do conhecimento):  

“um dia alguém teve a idéia bastante curiosa de utilizar um certo número de propriedades 

rítmicas ou musicais da linguagem para falar, para impor suas palavras, para estabelecer através 

de suas palavras uma certa relação de poder sobre os outros” (Foucault, 1998). 

Esta estratégia de autoridade está presente também em Platão e Aristóteles, desta vez em 

nome da verdade, na exclusão metafísica da sofística como pensamento legitimado. Cristina 

Ferraz (1999) mostra como esta estratégia reduziu a sofística a um “simulacro de filosofia” ao 

referi-la a uma verdade regida por uma lógica racionalizada na qual a contradição remetia ao 

falso. Neste novo paradigma, ancorado na transparência da linguagem, praticar uma filosofia 

regulada pela lógica da ambigüidade, como os sofistas da Grécia, seria, para Platão, dizer o falso 

com intenção de iludir para obter para si proveitos ilícitos.  Para Aristóteles, este gesto seria 

típico de “pseudo-homens”, comparáveis a plantas que balbuciavam, emitiam sons apenas pelo 

simples “prazer de falar” (Ferraz, 1999). 

O espaço da possibilidade significante da ambigüidade, no entanto, não vai desaparecer. 

Pelo contrário, acabará sendo ocupado pelo poeta que, por lidar com o “impossível verossímil”, 

acaba condenado por Platão a ficar fora dos limites de sua república. O poeta Octavio Paz (1982) 
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defende a tese de que a poesia não pode, nem quer, aspirar à verdade. É por esta razão que, para 

ele, o poema transcende a linguagem. A capacidade única da imagem poética de “dizer o 

indizível” promoveria, então, o retorno da linguagem à sua natureza original. “A linguagem deixa 

de ser utensílio.[...] Tocada pela poesia, cessa imediatamente de ser linguagem” (Paz, 1982). O 

poeta conclui argumentando que a experiência poética é irredutível à palavra e, não obstante, só a 

palavra a exprime. Daí a lógica ambígua do processo significante inerente à poesia. Ou, como nos 

ilustra Manoel de Barros, “escrever nem uma coisa nem outra – a fim de dizer todas. Ou, pelo 

menos, nenhumas. Assim, ao poeta faz bem desexplicar – tanto quanto escurecer acende os vaga-

lumes”. Mesmo gesto presente na apresentação de Sagarana, quando Guimarães Rosa define seu 

jeito único de lidar com a palavra como uma relação de amor à língua, esclarecendo: “apenas não 

a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e companheira”. 

A breve digressão pela filosofia e pela poesia se justifica na necessidade de percebermos a 

transparência da linguagem como efeito ideológico, produzido no momento mesmo da fala. E os 

usos decorrentes deste efeito podem ser sentidos, de um lado, pelo apreço à verdade lógica de 

uma grande corrente de filósofos, e de outro, pela defesa radical do uso da ambigüidade 

significante materializada na imagem poética. Se os sentidos fossem de fato únicos, como 

defendem aqueles filósofos, a poesia jamais poderia obter êxito em sua tentativa extrema de 

“esticar” o sentido para “fingir que é dor” aquela que de fato se sente. Ouvir o poeta dizer 

“choveu na palavra onde eu estava” pode ser um bom antídoto contra a máxima cartesiana do 

“penso, logo existo”. 

O equívoco da transparência da linguagem e o esquecimento de que a verdade é sempre 

produzida vão estar sempre presentes, lado a lado, na constituição do discurso jornalístico. O 

lugar de ‘explicador’ dos fatos, pretendido pelo jornalismo, só poderá ser ocupado (como é) na 

medida em que o leitor aceite como verdade a “informação” que está recebendo. E o acatamento 

desse efeito de sentido só será conseguido a partir da crença na transparência da linguagem. Por 

isso, o jornalista jamais poderá ‘desexplicar-nos’ que choveu na sua palavra, mas será sua função 

social informar ao leitor os danos causados pelo último temporal na cidade.  
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Ainda seguindo o exemplo, caberá ao analista do discurso, por sua vez, perceber e atribuir 

sentidos outros quando a reportagem de nosso jornalista se limitar apenas a descrever a lista dos 

danos causados pelo temporal. Será que, ao optar por apontar apenas o que a “força da natureza” 

é capaz de fazer, o repórter não estará se “esquecendo” de mostrar do que o poder público não foi 

capaz? Afinal, um conjunto preventivo de ações e uma eficiente rede de saneamento público 

poderiam evitar tragédias como desabamentos e enchentes. 

Vimos que todo discurso é ideológico, não porque máscara ou ocultação da realidade, mas 

em virtude do processo inconsciente de interpelação. E será justamente toda esta articulação 

complexa descrita até aqui que vai permitir que se construa o mito da informação jornalística, 

ancorado no mito da transparência da linguagem. 

 

  2.2  Do mito da objetividade jornalística à notícia como forma de saber-poder 

De acordo com Lage (1985), “o jornalismo não é um gênero literário [...]. Enquanto na 

literatura a forma é compreendida como portadora, em si, de informação estética, em jornalismo a 

ênfase desloca-se para os conteúdos, para o que é informado. O jornalismo se propõe a processar 

informação em escala industrial e para consumo imediato”. Assim, para Lage, “a linguagem 

jornalística é referencial, isto é, fala de algo do mundo, exterior ao emissor, ao receptor e ao 

processo de comunicação em si” (Idem, 1985). Na mesma linha, o Manual de Redação e Estilo 

do Jornal o Estado de São Paulo (1990) reza que o “bom texto” deve ser claro, preciso, direto e 

conciso. A cartilha, da mesma forma que todos os manuais dos outros jornais, ordena: “Não 

exponha opiniões, mas fatos, para que o leitor tire deles as próprias conclusões” (1990).  

Estamos diante do mito da objetividade jornalística. Exige-se uma neutralidade 

impossível, uma vez que o sujeito se constitui – e, neste momento, toma necessariamente partido 

– no momento em que escreve (ou fala). A própria escolha do que é ou não é um “fato” já 

pressupõe obrigatoriamente um julgamento, uma escolha ou uma seleção. Nenhum destes três 

movimentos seria possível a partir da objetividade e da neutralidade. Pelo mesmo motivo que faz 
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o sujeito acreditar na existência de uma verdade transcendente, que o desobrigaria do gesto de 

interpretação, do movimento de atribuir sentidos, como se estes já existissem desde sempre. 

Tuchman (1993) apresenta a tese de que a objetividade teria o papel de um ritual 

estratégico de defesa para o jornalista. Ela seria um modo de sistematização e resguardo, tanto 

dos jornalistas quanto das empresas jornalísticas, contra os eventuais riscos jurídicos provocados 

pela publicação de notícias erradas. Ao mesmo tempo, no entanto, os métodos seguidos pelos 

jornalistas permanecem revestidos de caráter seletivo, no qual as avaliações são feitas com base 

no “senso comum”. Os jornalistas também, ainda segundo Tuchman, insistiriam na idéia de que 

os fatos falam por si.  

No entanto, centrar a discussão numa “ideologia” da objetividade que sirva apenas como 

ritual estratégico de defesa de um grupo que apregoa possuir determinado conhecimento em 

busca de sua legitimação profissional tornaria a análise limitada. Isto porque é esquecido o 

processo de produção de verdades ao deslocar-se para os modos como o jornalista vai se defender 

de seus próprios “possíveis erros”. Ora, achar que às vezes pode-se errar é conferir à notícia 

jornalística, o status de “lugar de acerto”. Esquecemos, assim, que o problema, de fato, encontra-

se no mito da objetividade. A crença nesta estratégia permitir dissimular o processo constante de 

produção de verdades por parte dos jornalistas; do gesto de negar-nos a suspeita de que o sentido 

poderia ser outro. As relações de saber-poder estarão atuando (e produzindo sentidos) não nos 

eventuais erros de apuração, mas nos pequenos e constantes “acertos” cotidianos.  

Schudson (1978), ao realizar sua história social dos jornais americanos, desloca a 

discussão, alegando que não se deveria perguntar se os jornais são ou não objetivos. Ao contrário, 

questionaríamos, então, “que tipo de mundo é este nosso e que tipo de instituição é o jornalismo 

que precisa sustentar este ideal próprio de objetividade?” (Idem, 1978). O problema aqui é que, 

como Tuchman, Schudson acaba tomando a objetividade como a ideologia do jornalista. 

ideologia, aqui, entendida como o conjunto de idéias que são seguidas por todos que partilham 

aquela comunidade e que mascaram uma outra realidade. Já vimos aqui que esta noção de não 

abarca todas as questões de análise. Trata-se de colocar-se politicamente no mundo, no caso do 
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jornalismo, produzindo efeitos de realidade. A transposição da discussão para o plano da 

sociedade, proposta por Schudson,  pode ser pertinente, mas corre o risco de esbarrar em um 

determinismo sócio-econômico que estabeleceria uma relação causa-efeito ao listar as mudanças 

ocorridas no ocidente – o surgimento do mercado econômico – que levaram o jornalismo a se 

tornar uma profissão que precisaria ao menos parecer objetiva. Este levantamento histórico é 

válido, mas peca ao se eximir de pensar a outra mão desta via determinista. A saber, os efeitos no 

âmbito social deste processo de comunicação instaurado a partir do mito da objetividade.  

A respeito deste conjunto de teorias, Moretzsohn (2000) aponta a falta de percepção da 

radicalidade política inerente ao jornalismo, ao criticar a insistência destes teóricos em “procurar 

argumentos técnicos para enfrentar um problema político e ético, ocultando o papel que o 

jornalismo desempenha, podendo atuar tanto na reiteração e sedimentação de valores 

conservadores quanto na direção oposta” (Idem, 2000).  De fato, também não se pode deixar de 

levar em consideração o caráter homogeneizante de uma cultura de massa em que os meios de 

comunicação “sob a aparência de ‘máquinas de informação’ (...) ocupam um lugar estratégico 

dentro da ordem social na medida em que veiculam fluxos de acontecimentos organizados com 

intuito de ‘distrair’ o ‘público’(...) simulando padrões consensuais de conduta” (Sodré, 1992). 

Para perceber melhor este lugar estratégico, será necessário, também, observar o novo 

cenário em que a informação jornalística – cada vez mais construída a partir do signo da imagem 

– sofre mutações na mesma medida em que assume um papel cada vez mais preponderante. Para 

isso, e com objetivo de deslocar esta questão para o aspecto da constituição do produto 

jornalístico nesta nova configuração histórica, lanço mão de um conjunto de teorias que, se por 

um lado abrem mão da visão crítica necessária para pensar amplamente as conseqüências sociais 

(muitas das vezes negativas) dos processos de transformação da economia contemporânea, pelo 

menos oferecem fotografias lúcidas do momento de re-configuração cultural planetária, em 

particular, a respeito das novas empresas de comunicação. Organizações que oferecem a seus 

"consumidores" uma acelerada oferta de novos produtos, numa velocidade e num formato 

radicalmente diferentes do que se via até então. O que irá acarretar, por sua vez, também uma 
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mudança no que se costumava chamar tradicionalmente de notícia jornalística, que é o objeto de 

nossa análise. 

 Para estes teóricos, vivemos a era da convergência multimídia – que se instaura nesta fase 

de capitalismo tardio –, ancorada no advento das novas tecnologias e na composição de enormes 

conglomerados transnacionais que dominam a indústria do entretenimento global. O que fica 

claro é que estas mutações no cenário global também vão gerar transformações nos conteúdos do 

produto fundamental do jornalismo – a informação.  

A delimitação deste cenário econômico poderá contribuir com subsídios para percebermos 

melhor de que maneira esta nova configuração da empresa produtora de "informação" também 

utiliza a notícia jornalística como ferramenta para atender a seus interesses econômicos e até 

mesmo buscar um modo sutil e refinado de regulagem social. Mesmo que, para isso, as 

organizações comunicacionais tenham que utilizar uma noção cada vez mais ampla do que seria 

um fato jornalístico. 

A afirmação do diretor de Redação da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, pode 

resumir o grau destas transformações: “As divisões rígidas entre informação, entretenimento e 

serviço desaparecem. Ao mesmo tempo, a evolução econômica aponta para o surgimento de 

conglomerados cada vez maiores [...] [que] tendem a explorar todas as gamas da indústria da 

comunicação” (Moraes, 1998). O executivo concorda com o seu colega Nélson Sirotsky, 

presidente da RBS, que aposta na sinergia entre os diversos ramos das corporações mediáticas 

como a estratégia fundamental de sobrevivência das empresas modernas, uma vez que “estão 

sendo destruídos os segmentos do mercado, as informações se transformam em negócios 

integrados” (Idem). 

Para entender a importância da sinergia será preciso desenhar melhor o cenário atual de 

convergência que vêm se delineando no setor de entretenimento global. As mutações 

comunicacionais se ancoram no acelerado desenvolvimento das tecnologias de informação que 

estimulam a convergência entre telecomunicações, mídia e informática. Esse processo 

desenvolve-se sob a forma de superprojetos empresarias de mega-grupos da América do Norte, 
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da Europa Ocidental e do Japão. Essas companhias de mídia, telecomunicações e informática 

tendem a interpenetrar-se cada vez mais, graças ao caráter complementar dos conteúdos, serviços 

e processo de transmissão, ou pela exigência dos mercados globais pretendidos. Assim, as 

fronteiras e a noção de concorrência diluem-se cada vez mais. Nessa perspectiva, desenham-se as 

estratégias multimídia das empresas que buscam parcerias, alianças e mega-fusões entre 

concorrentes, apertando ainda mais os laços de interdependência global.  

Processo que se dá no momento em que a luta pelos mercados restringe cada vez mais o 

número de mega players capazes de competir nesta realidade. Fato que gera uma oligopolização 

dos centros difusores de conteúdos a ponto de poucos “conglomerados de infotelecomunicações 

controla[re]m hoje mais de dois terços das informações e dos entretenimentos do planeta” 

(Ibidem). 

Para se adaptar ao novo cenário, as empresas tiveram que efetuar uma verdadeira 

metamorfose, seja na sua forma organizacional, seja nas estratégias de competitividade. Efeito 

deste processo nas novas empresas é a insolvência das camadas gerenciais burocráticas 

tradicionais. As unidades produtivas se descentralizam, a mecânica empresarial flexibiliza-se: “o 

centro de tomada de decisões funciona em linha com as unidades interconectadas em tempo real” 

(Ibidem). Centralizam-se as decisões e dispersam-se as operações comerciais e industriais. A 

nova empresa torna-se horizontal, descentralizada, como nós em uma rede. 

É no âmbito da empresa-rede que a sinergia se torna uma arma fundamental na divulgação 

de produtos, informação e entretenimento. Exemplo da interação entre troncos, unidades, redes e 

cadeias de uma mesma corporação é o advento do filme-evento global, em que a corporação 

articula estratégias combinadas de modo a potencializar ao máximo a lucratividade dos produtos 

atrelados ao filme.  

Deve-se ressaltar que essa descentralização da empresa não se reflete na geração, nem 

pode ser tomada como liberdade total de escolha e produção de conteúdos. Não se pode esquecer 

que a oligopolização da mídia cria um cenário de forte concentração de comandos estratégicos e 

de mundialização de conteúdos, mercadorias e serviços sob o controle das mega-companhias, que 
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acabam por reforçar enormemente a hegemonia dos EUA como pólo de produção e distribuição 

de conteúdos.  

Ramonet alerta que, nos dias de hoje, vivemos sob uma doutrina do pensamento único 

“autorizado por uma invisível e onipresente polícia de opinião pública” (Ramonet, 1998). 

Caracteriza, portanto, os dias de hoje como “um outro tipo de totalitarismo”, em que os dogmas 

da "globalização" ditam as políticas econômicas. Com a substituição do cidadão pelo 

consumidor, subordinam-se os direitos sociais à razão competitiva, entregando aos mercados 

financeiros o controle real das sociedades (Moraes, 1998). A oligopolização no setor cultural, 

portanto, “longe de favorecer o pluralismo, reforça um sistema de crenças, integrando todos a 

uma ordem  coercitiva” (Ortiz, 1994). 

Para Murciano, o fenômeno de transnacionalização da indústria de informação e 

comunicação gera uma nova cultura industrial num mercado mundial de valores de consumo 

homogêneos em uma sociedade global que se integra num sistema de relações a partir de um 

centro hegemônico para uma periferia subordinada (Murciano, 1992). 

Nesse contexto, a publicidade tem a função fundamental de regulagem social. Mas, com 

as mutações e com a sinergia, o próprio marketing passa a penetrar os outros setores dessa 

indústria cultural global. Neste processo, o jornalismo não poderia ficar de fora. O  hibridismo 

entre jornalismo e publicidade pode ser percebido claramente em momentos em que os interesses 

econômicos envolvidos transformam publicidade em fato jornalístico de interesse para o público 

leitor-consumidor. Como a publicidade, o jornalismo também passa a fazer o papel de articular a 

produção e o consumo, assumindo a função de “incrementar e ampliar os mercados, com a 

finalidade de adequá-los aos objetivos da racionalidade econômica” (Murciano, 1992). Estratégia 

que visa à regulagem social, através da formação de uma cultura global homogênea que possui 

efeitos muito lucrativos para a empresa.  

A notícia jornalística se transforma num fato-propaganda, gerando um novo produto de 

entretenimento que não é mais nem um nem outro, mas que potencializa os efeitos dos dois. Até 

mesmo porque, ao apresentar o produto numa reportagem, o anunciante dribla a rejeição e a 
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suspeita que um comercial tradicional pode despertar no consumidor. Afinal, nenhum anúncio vai 

falar mal de seu próprio produto. Como o jornalismo pretende-se neutro, imparcial e objetivo, o 

que se veicula como notícia assume o status de verdade, o que tende a minimizar a desconfiança 

do consumidor.  

A organização dos sistemas infotelecomunicacionais responsáveis pela produção deste 

cenário faz da informação uma fonte indispensável à hegemonia do capital: “uma espécie de 

mais-valia decisória, que se qualifica como recurso básico de gestão e produção. A própria noção 

de informação não se cinge mais à idéia de notícia” (Moraes, 1998). Ela passa a assumir, isso 

sim, o status de “nervo central da sociedade do futuro” (Idem). Ela deixa de ser considerada 

“como a principal função que cumpriam socialmente os meios de comunicação de massa, para 

converter-se em um recurso básico e onipresente, no verdadeiro centro nervoso de toda sociedade 

desenvolvida,[..] o principal motor econômico da sociedade atual” (Murciano, 1992). 

No entanto, se a informação teve seu conceito ampliado e o papel dos meios de 

comunicação torna-se ininterruptamente mais abrangente em nossa sociedade, ela também sofreu 

alterações radicais graças a este mesmo processo de mutações, convergência e oligopolização 

citado acima. Este novo conceito mais amplo de fato jornalístico, mais interpenetrado por 

características da propaganda, pelos interesses econômicos e pelas estratégias sinergéticas que 

regem os conglomerados infotelecomunicacionais, tem que ser observado de maneira mais 

detida. Da mesma forma que este novo cenário global, a mudança do conceito de fato noticioso 

deve ser levado em conta em qualquer tipo de análise que se fizer sobre o jornalismo nos dias de 

hoje. 

Uma vez que a nova organização econômico-cultural mundial influi na produção 

jornalística e esta, por sua vez, também mobiliza a opinião pública numa determinada direção, 

será preciso encarar o fato jornalístico com olhos cada vez mais críticos. O que está em xeque 

nesta mudança, além da credibilidade jornalística, é, mais uma vez, a própria noção de verdade 

instaurada nas páginas e nas telas dos noticiários. 
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Com a eficácia de um discurso constituidor de uma verdadeira economia da informação, o 

papel que os media se autoconferem na organização dessa sociedade (de controle) se torna cada 

vez mais preponderante. Não se escondem mais no mito do espaço de veiculação de informações 

neutras e objetivas, mas, principalmente, como difusores de modelos de sociabilidade e regulação 

para o consumo. De agora em diante, o telespectador-consumidor, ao se deparar com qualquer 

notícia, não poderá se esquecer que elas foram produzidas por empresas que há muito 

abandonaram o papel (se é que um dia o tiveram) de prestadores de serviço, como divulgadores 

imparciais de fatos de interesse geral. 

Ao contrário, tornam-se cada vez mais produtores buscando adequar sua audiência a uma 

categoria específica de sujeito-consumidor. Indústria cuja mercadoria é, cada vez mais, oferecida 

em escala mundial por conglomerados que se organizam em rede e se utilizam da sinergia para 

atingir mercados muito mais amplos e objetivos bem mais profundos do que a mera divulgação 

do resumo do que de mais importante aconteceu no dia (ou da verdade dos fatos). 

Cabe-nos, então, promover um encontro destas reflexões com as considerações a respeito 

da relação saber-poder em Foucault. Este gesto irá nos permitir desviar a análise da armadilha de 

se limitar a medir graus de objetividade, ou discutir sua constituição enquanto “ideologia” do 

jornalista, por um lado, ou nos conformar apenas em alertar para as novas noções de informação 

a partir de mudanças econômicas. 

A constatação de que a análise da questão do poder revela instrumentos que permitam 

explicar a produção dos saberes, levou Foucault a se deter na constituição do sistema judiciário 

vigente na sociedade capitalista de direito. Se o jogo de poder se efetiva a partir do 

funcionamento de conjuntos de saberes “que dele nascem mas que igualmente o condicionam” 

(Foucault, idem), nada melhor do que investigar o surgimento de uma sociedade disciplinar 

justamente no âmbito em que estes saberes científicos irão determinar o que o sujeito jurídico 

capitalista poderá ou não fazer. E este espaço de atuação (do saber e do poder) não será outro 

senão o do poder judiciário. 
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De modo semelhante, o programa Linha Direta se oferece à análise como um espaço no 

qual o conflito entre mídia e justiça se estabelecerá mais claramente. Pensar este atrito pela ótica 

da análise do discurso pode lançar luz sobre os modos de funcionamento da relação saber-poder 

posta em prática no campo de batalha mediático. Neste  solo virtual, o lugar do saber – enquanto 

espaço de verdade – será ocupado pelo jornalismo menos graças à partilha social de uma crença 

na objetividade do que pelo acatamento das estratégias enunciativas constituídas no interior do 

discurso do programa. 

É preciso, entretanto, esclarecer a concepção de poder proposta por Foucault. Ao 

contrário da visão marxista, que vê o poder como algo a ser tomado, para Foucault não há este 

caráter unitário e global. O poder não será entendido como um sistema geral de dominação 

exercida por um elemento ou grupo sobre outro, cujos efeitos serão sentidos em toda a sociedade. 

No lugar desta concepção, é proposta a idéia de multiplicidade de correlações de força e “as 

estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos 

aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” (Foucault, 1988). O poder, 

portanto, não será nem uma instituição, nem uma estrutura, mas “o nome dado a uma situação 

estratégica complexa numa sociedade determinada” (idem). 

Desta definição, tem-se uma série de proposições acerca das relações de poder que 

precisarão ser levadas em conta. Ele não é algo que se adquira ou deixe escapar, tampouco se 

exerça de cima para baixo. Ao contrário, Foucault argumenta que não há uma oposição binária e 

global entre os dominadores e os dominados. Se onde há poder há resistência, as relações de 

poder atuam, de fato, no âmbito das múltiplas micro-relações cotidianas. Esta microfísica do 

poder possui um caráter mais produtor do que repressor. Através de um conjunto de técnicas de 

disciplina do corpo, de regulação das populações e de integração destas técnicas em sistemas de 

controle eficazes e econômicos, caracteriza-se um poder cuja função específica não é tanto matar, 

mas investir sobre a vida. Esta biopolítica produtora de subjetividades, calcada na estratégia de 

vigiar e punir, tem sido um elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo e à 

formação do que Foucault definiu como sociedade disciplinar. 
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Deleuze, em seu “pós-scriptum sobre a sociedade de controle”, considera que Foucault, ao 

descrever o modo de funcionamento desta sociedade disciplinar, também apontaria que isto seria 

justamente o que estaríamos deixando de ser, nesta nova fase do capitalismo mundial. A partir 

desta constatação, o filósofo francês percebe – em virtude das mudanças que o desenvolvimento 

tecnológico vem provocando no uso, transmissão e produção da informação – um novo cenário, 

em que a crise das instituições fundamentais da disciplina seria índice da transformação que se 

instaura nas configurações das relações de poder. Para ele, viveríamos o limiar entre a disciplina 

e uma nova forma de dominação – com características próprias e cujo refinamento seria ainda 

mais intenso – a sociedade de controle (Deleuze, 1992). 

Voltaremos a esta questão mais adiante neste trabalho. Por enquanto, reterei a constatação 

de que vivemos o limiar de uma nova configuração das relações de força. Trata-se de um 

momento de transição em que novos mecanismos de poder estão sendo postos em funcionamento 

e antigas práticas estão voltando à tona re-significadas. Esta configuração pode ser sentida em 

vários setores de nossa sociedade.  Em particular, o que nos interessará aqui será perceber que, 

graças, entre outras razões, ao desenvolvimento tecnológico e ao uso destas ferramentas na 

comunicação em tempo real de caráter global, a mídia vem ocupando um papel cada vez maior 

em nossa sociedade. Em função deste processo, o conceito de informação – principal produto dos 

meios de comunicação – também precisará ser redefinido. 

No caso do Linha Direta, esta nova forma de lidar com a “notícia” jornalística será 

fundamental para a estratégia do programa que consiste em ocupar um lugar social bem mais 

amplo do que o de mero divulgador de informações. Novo processo cujo efeito visível, neste 

caso, será o conflito de atividades entre a mídia e a justiça que se verá presente o tempo todo no 

objeto de nossa análise. Este conflito será percebido já no modo de construção da narrativa do 

programa e, ao mesmo tempo, se transformará  no objetivo final da estratégia discursiva do 

programa. Será justamente porque a justiça não funciona a contento que o programa se proporá 

“heroicamente” intervir, mobilizando a sociedade para que esta, sob o comando da TV Globo,  

ajude, ‘com sua parte’, a fazer a justiça funcionar como deveria.  
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Todo este conjunto de pressupostos sugere que a análise proposta aqui não se configure 

numa investigação de conteúdo em busca da “verdade” mascarada pela objetividade no discurso 

jornalístico. Caberá, de fato, perceber, através da determinação da materialidade discursiva, a 

produção de sentidos proposta. Ou, como diria Foucault, “ver historicamente como se produzem 

efeitos de verdade”. Será neste mecanismo de produção de sentidos que residirão as estratégias de 

poder, a efetivação do trabalho material posto em funcionamento a reboque de um programa de 

televisão, aparentemente simples. 

 Nesta perspectiva, a questão da objetividade jornalística será driblada pelo programa no 

mesmo movimento em que estará sendo colocado em funcionamento o mecanismo capaz de 

conferir às suas simulações o efeito de realidade necessário para que a estratégia do programa 

seja bem sucedida. O caráter do convencimento proposto ao telespectador estará vinculado menos 

à questão da objetividade e mais à questão da imagem e do direcionamento dos sentidos nas 

simulações. Tudo isto posto em cena a partir de uma complexa rede narrativa, da qual falaremos 

mais adiante. 

Antes, porém, será fundamental perceber os efeitos e usos da tensão entre o verbal e o não 

verbal no discurso jornalístico; entre o texto “jornalístico” e a imagem da simulação. O 

predomínio daquele em função desta permitirá o direcionamento de certos sentidos propostos na 

simulação na construção da ‘verdade’ a ser veiculada nos esquetes do programa. 

 

 2.3  Da imagem traduzida ao papel da imagem  

 
“Ah, se eu  fosse sombrio e  noturno! 

Como eu sorveria no seio da luz...” 
(Nietzsche) 
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“No início era o vazio, e Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita”. Assim a Bíblia nos 

narra a gênese do mundo. Antes da luz, o verbo – palavra aletheia1, capaz de criar vida. Mas 

antes do verbo, e para que este pudesse existir, houve silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que 

existiu, mas esta precedência se viu ofuscada diante da luz da palavra criadora. Os primeiros 

versículos da bíblia podem ilustrar um problema recorrente nas disciplinas que estudam a questão 

da linguagem: o predomínio do verbal sobre o não-verbal. Na parábola bíblica, a existência 

anterior do silêncio é apagada e a constituição da luz (ou da imagem) mostra-se reduzida a um 

efeito da palavra. De modo semelhante, os estudos lingüísticos e semióticos tendem a 

desconsiderar a função significante do silêncio e a tentar “traduzir” em palavras o que uma 

imagem quer dizer, como se esta não produzisse sentido em sua materialidade. 

Ao desenvolver seu estudo sobre as formas do silêncio, Orlandi (1997) produz um 

deslocamento em relação à fronteira entre o dito e o não-dito a partir da constatação de que o 

silêncio não fala: significa. Se toda palavra é capaz de poesia, todo sentido é capaz de silêncio. 

Orlandi explica que, “se ao falar sempre afastamos sentidos não-desejados, para compreender um 

discurso devemos perguntar sistematicamente o que ele ‘cala’” (idem). Neste movimento de 

inclusão do silêncio no processo significativo, Orlandi critica o gesto redutor de outras disciplinas 

que promovem uma “absolutização da linguagem verbal como central e determinante dos 

processos de significação em que o silêncio é apenas o silêncio dominado pelo verbal”. Esta 

subordinação do não-verbal ao verbal promoveria um reducionismo no conceito de linguagem 

(associada apenas ao verbal), levando ao apagamento (de caráter ideológico) da importância do 

não-verbal no processo de constituição de sentidos.  

Compartilhando desta visão da linguagem como instância que abarca o plano verbal e o 

não-verbal, Souza parte do estudo sobre as formas de silêncio para perceber os usos desta 
                                                   
1 Ferraz recorre à obra de Détienne para nos explicar que, no período micênico que antecedeu a democracia na 
Grécia, “o estatuto da palavra se inscrevia no contexto mítico-religioso. (...) Uma vez proferida (...), a palavra era 
imediatamente veiculadora de aletheia, ou seja, era necessariamente verdadeira e eficaz. Sua eficácia vinculava-se à 
sua inserção, como realidade natural, como coisas entre coisas, no abrangente mundo da physis” (Ferraz, op.citada).  
Esta eficácia da palavra em instituir um mundo simbólico-religioso que se confundia com o real só era possível em 
um regime, como o dos ‘mestres da verdade’, no qual a palavra não era pensada como instrumento, mas como 
verdade indiscutível e realidade imediata.  
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estratégia de apagamento na imagem – outra instância não-verbal. O estudo mostra como, nos 

meios de comunicação, a imagem significa de modo diferente, tendo “ora o status de linguagem, 

ora de cenário ou ilustração” (Souza, 2000). Uma vez que a utilização de novas tecnologias pelos 

meios de comunicação conferirá à imagem um aspecto central no processo informativo, este 

gesto de apagamento da importância do não-verbal ganha ainda mais importância. Cabe-nos, 

então, antes de pensarmos a questão da imagem como linguagem, pensar os efeitos decorrentes 

de seu uso na mídia, os processos de constituição e produção desta imagem em um cenário 

crescente de virtualização e de simulação da ‘verdade’.  

Para melhor definir este papel preponderante, cabe recorrer a alguns conceitos que tentam 

compor este novo cenário mediático. Sodré (1992) utiliza a terminologia de Guillaume para 

abordar o relacionamento entre as massas e os modernos meios de comunicação. “Os media 

pertencem a um modelo muito geral de irradiação: um centro irradia efeitos das mensagens 

simultaneamente sobre a coletividade. Este modelo opõe-se a um outro, modelo de 

encadeamento, que se caracteriza por uma circulação seqüencial dos efeitos na coletividade 

(Guillaume, 1989)”. Sodré demonstra como a diferença entre esses modelos na vida social hoje 

tem sido explicitada “numa oposição do tipo real tradicional (modelo de encadeamento) / real 

contemporâneo (modelo de irradiação)”, o primeiro gerando uma socialidade popular e o segundo 

uma “serialidade tecnonarcisista das relações sociais (...). As formas de sociabilidade 

acompanham a profunda mutação cultural que redefine os comportamentos e as atitudes, 

permitindo a emersão de novas técnicas e novos modos de ser e de se comunicar. Essa mutação 

(...) consiste, em resumo, numa vasta operação de prótese (...) em cima do real tradicional, 

inclusive do próprio sujeito humano, que começa a perder todas as velhas representações de 

unidade ou identidade” (1992). Sobre o real encadeado, projeta-se uma telerrealidade 

organizadora. 

O novo modelo de vida social é compatível com o modo de produção e organização 

assumido pelo capitalismo em sua escala planetária. Assim, a televisão (como os outros media) 

funciona como “dispositivo adequado para submeter à lógica do comércio e da indústria o 
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tradicional estatuto do sujeito da consciência”. O que nos leva a pensar em um outro produto dos 

meios de comunicação. Nas palavras de Sodré, “não se trata, pois, de informação enquanto 

transmissão de conteúdos de conhecimento, mas de produção e gestão de uma sociabilidade 

artificiosa, encenada num novo tipo de espaço público” (Idem). 

Neste novo espaço, o poder da mídia será também o de “provocar uma coincidência entre 

a imagem e o real” (Jeudy, 1994), numa relação fundada em um “voyerismo” coletivo que se 

constitui em torno de uma imagem-acontecimento produzida no bojo de um fluxo contínuo de 

“gestão de fascinação”. Jeudy articula estes pressupostos para situar a violência veiculada pelos 

media como uma espécie de espetáculo contínuo, no qual um dos efeitos imediatos seria a 

produção de um sentimento ininterrupto de insegurança.  

Tanto a criação de uma sociabilidade artificiosa quanto o sentimento de insegurança, 

presentes no ‘espetáculo de violência’ proposto pelo Linha Direta, somente conseguirão ser 

instituídos na medida em que as simulações – responsáveis por promover o encontro entre a 

imagem e o acontecimento – conseguirem se constituir através de efeitos de realidade. Este 

movimento, descrito por Fecé (1998), desloca a discussão do âmbito da perda da referência com 

relação ao real, que seria inerente ao processo de virtualização da sociedade. A contribuição deste 

deslocamento para nosso trabalho é a de apontar, como caminho de análise, a construção 

discursiva – por parte do programa – de efeitos de realidade, que serão fundamentais para o 

acatamento, pelo espectador, da ‘verdade’ proposta.  

Para Fecé, este efeito de realidade faz com que “o espectador (...) assista como 

testemunha aos principais acontecimentos e se converta em protagonista da História” (Idem). 

Esta participação interativa será justamente o objetivo final da estratégia discursiva do programa. 

Se a complexa construção narrativa dos esquetes do programa não fosse tão bem amarrada, o 

efeito de realidade não seria atingido. Em conseqüência, a contrapartida do telespectador – a 

delação do foragido – também não se efetivaria, pois ele não se sentiria testemunha atuante do 

mundo. Ao contrário, assistiria aos esquetes como quem vê um filme ou outra obra ficcional. 

Para entender como se dará esta construção estratégica, será preciso mencionar outros 
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pressupostos relacionados à constituição da imagem como linguagem e a seu papel no 

acatamento da simulação como efeito de realidade.  

Pensar a imagem como linguagem implica pensá-la em sua materialidade específica – o 

não verbal. A tentativa de “traduzir” a imagem em palavras acaba por reduzir seu caráter 

significativo. A chave para fugir deste problema é a constatação de que “é a visibilidade que 

permite a existência, a forma material da imagem e não a sua co-relação com o verbal” (Souza, 

2000). Portanto, a imagem como linguagem não só informa ou comunica, mas se constitui em 

texto, em discurso. Daí que “falar de modos de significação implica falar também do trabalho de 

interpretação da imagem, procurando entender tanto como ela se constitui em discurso, quanto 

como ela vem sendo utilizada para sustentar discursos produzidos com textos verbais” (Idem). 

É sob esta ótica que utilizaremos aqui este modo de ‘ver’ a imagem. Percebendo  como a 

televisão utiliza a imagem para construir efeitos de realidade, poderemos vislumbrar também os 

sentidos se constituindo como realidade. Este funcionamento discursivo será fundamental para 

delinearmos, logo abaixo, a hipótese central deste trabalho.  

Para Barthes (1990), a imagem é polissêmica. No entanto, diante dos pressupostos aqui 

apresentados, o sentido de qualquer discurso pode ser outro, fato que pressupõe, portanto, 

diferentes graus de polissemia no gesto de atribuição de sentidos. Mais do que o fato de ser  

polissêmica, o que caracteriza, então, a imagem é sua incompletude, diante da qual o sujeito é 

chamado a dar sentidos. A tentativa semiótica de analisar o que uma imagem conota ou denota, 

ao se fundar no pressuposto de transparência da imagem, encobre este gesto de interpretação. 

A partir deste equívoco é que temos duas formas comuns de tratamento analítico da 

imagem: ou através de um processo de determinação, fundado na transparência da imagem, que 

faz com que a imagem só diga o que o ‘analista’ quer ver, ou, em outro plano, temos os 

‘especialistas’ da imagem com seu jargão técnico – tão presente nos críticos de artes plásticas – 

que defendem a idéia de que apenas os ‘iniciados’ são capazes de perceber o que um determinado 

quadro ‘significa de fato’. 
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Ao pensar a imagem em seu potencial de linguagem no âmbito dos meios de 

comunicação, no entanto, nenhum destes dois caminhos serão adequados. Ao interpretarmos a 

imagem pela visibilidade que lhe é própria – e não pela palavra – temos como resultado a 

produção de outras imagens (outros textos)  pelo espectador a partir do caráter de incompletude 

da imagem (Souza, 2001). Assim, desloca-se a questão da imagem como atribuição de sentidos 

únicos para um lugar em que o social e o ideológico estarão se relacionando. Este nível 

discursivo da imagem pode ser alcançado ao analisarmos o conjunto de elementos visuais 

passíveis de recorte – o que Souza definiu como ‘operadores discursivos’.  Será, justamente, “a 

apreensão destas relações [que irá] revelar o discurso que se instaura pelas imagens, independente 

de sua relação com qualquer palavra” (Idem).  

O gesto de driblar a tentação de subordinar a imagem à instância verbal da linguagem 

permitirá também à análise a possibilidade de perceber este mesmo ato de subordinação sendo 

posto em prática na construção da informação jornalística.  Já dissemos, no item acima, como a 

imagem pode funcionar, nos diversos media, ora como linguagem impregnada de sentido, ora 

como mera ilustração. Assim, se no cinema a imagem significa com toda sua plenitude (no caso, 

sua incompletude), no telejornalismo ela vai assumir um caráter de cenário que irá atestar o que 

está sendo ‘informado’ pelo texto da notícia. Vale repetir que esta função ilustrativa se funda na 

idéia da transparência que oculta a possibilidade de incompletude da imagem, ao igualá-la à 

representação do ‘real’. 

Esse apagamento da imagem será constitutivo no arranjo discursivo proposto pelo 

programa, que se organizará a partir de uma complexa rede narrativo-discursiva – a ser descrita 

no próximo capítulo. Como no telejornalismo convencional, em que a imagem serve para ilustrar 

e atestar o que está sendo dito, no Linha Direta a imagem da simulação precisará igualar-se ao 

status da ‘verdade’ que está sendo constituída pelo narrador do programa. Neste caso, no entanto, 

a imagem do crime não é uma gravação ou transmissão ao vivo do fato concreto, mas uma 

simulação. O assassinato precisará ser reconstituído diante das câmeras através das simulações. 
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Cabe, aqui, lançar mão da teoria de Fecé que, ao analisar o documentário cinematográfico 

e a reportagem televisiva, afasta-se da noção de ‘realismo’ ou ‘realidade’. Em seu lugar, propõe a 

noção de ‘efeitos de realidade’. Para ele, “o espectador não tem acesso ao mundo através da 

experiência ou do conhecimento, mas por meio das representações que aparecem como 

verdadeiras” (Fecé, 1998). Nesta perspectiva, o telejornalismo funciona no regime da 

visibilidade, o qual supõe um hipotético acesso ao mundo graças à ilusão da transparência da 

imagem. É por isso que podemos dizer que, nos meios de comunicação, o espectador acaba 

assistindo como testemunha os principais acontecimentos e se converte em protagonista da 

história. 

No caso específico do Linha Direta, será preciso que este testemunho se efetue para que o 

telespectador se converta no protagonista que participará da história denunciando, por exemplo, o 

foragido apresentado pelo programa. Assim, o papel da imagem será maior do que o da ilustração 

ou de cenário – será preciso convencer o espectador do que aconteceu, reconstruir o crime como 

se estivesse acontecendo pela primeira vez diante dos olhos de todos os espectadores. A imagem 

promoverá, então, o acordo de olhares necessário para que a culpa dos acusados torne-se, 

literalmente, evidente. 

Estratégia que permite delinear uma das hipóteses centrais deste trabalho. A denúncia do 

foragido se efetivará na medida em que o programa for bem sucedido em seu intuito de 

‘domesticar’ a imagem utilizando-a como operador discursivo capaz de permitir à simulação o 

efeito de realidade necessário para que o público se emocione com os dramáticos casos 

apresentados. Neste momento, a resposta pretendida pelo veículo é obtida duplamente: não só a 

denúncia dos foragidos, mas a aceitação simbólica do papel do programa como a instância social 

capaz de promover o bom funcionamento da justiça, tão falha e incompetente. 

Estamos diante, portanto, do conflito entre mídia e justiça. Antes de analisar a fundo o 

funcionamento desta estratégia discursiva, será preciso, então, delimitar o terreno teórico que nos 

permitirá apontar as razões, modos e aspectos específicos deste conflito. A correta avaliação do 

que este conflito representa pode oferecer bases para pensarmos as novas configurações das 
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relações de poder nesta nossa sociedade, em que os media e as imagens ocupam papel cada vez 

mais preponderante. 

 

2.4  Conflito mídia X justiça 

                         
“Oh!Vergonha!  

E querem  que a farsantes como os senhores, 
 que nada vêem e em nada crêem, 

 cegos como toupeiras, 
 revele eu nova baixeza, nova vergonha, 

 ainda que fosse para me desculpar? 
 Prefiro ir para o presídio!” 

(Dostoievski – Irmãos Karamazov) 
 

Para delinear o mais corretamente possível o terreno analítico que nos permitirá pensar o 

conflito mídia-justiça presente, de modo fundamental, no programa Linha Direta, partirei de duas 

considerações um tanto óbvias, mas justificáveis. A primeira, de que este conflito não se restringe 

ao programa Linha Direta, mas encontra-se presente em outros produtos da mídia que, por sua 

vez, também se colocam em conflito com os outros dois poderes da República. Estamos, 

portanto, diante de uma movimentação conflituosa por parte da mídia em um terreno muito mais 

amplo da sociedade. Assim, o caso do Linha Direta é apenas um pequeno aspecto de uma 

proposta mediática de atuação estratégica em relação aos papéis exercidos pelos poderes 

institucionais. A segunda consideração óbvia é a de que – de modo semelhante, ao que parece, 

aos outros embates que não analisaremos – este conflito, embora produtor de efeitos que 

precisarão ser determinados, é também conseqüência de uma configuração social específica que 

se constitui nesta fase do capitalismo mundial. 

Estarei articulando, a partir de agora, três conjuntos de teorias que se propõem, cada uma 

delas em um campo conceitual próprio, a descrever e explicar esta atuação conflituosa. Ao 

colocar estes diferentes estudos em conjunto, completando com um a lacuna que o outro não 

pretendeu preencher, poderá ser melhor desenhado o terreno que possibilitou a construção desta 

arena mediática que, cada vez mais, se constitui como um dos principais meios de confronto 
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nesta época de transformações nas relações de poder, mas que também se fundamenta, no caso 

brasileiro, em uma estrutura cuja gênese remonta ao período colonial brasileiro. 

Ao desenvolver seus estudos sobre carnavais, malandros e heróis brasileiros, Da Matta 

(1979) sugere que a sociedade brasileira é constituída de duas coletividades: um Estado Nacional 

moderno e igualitário, que se constitui a partir da proclamação da República com inspiração no 

individualismo burguês americano; e uma sociedade hierarquizada, permeada de práticas 

aristocráticas, herança colonial de uma elite cuja riqueza foi construída a partir da exploração de 

capitanias hereditárias e do tráfico de escravos (Ribeiro, 1995). Numa sociedade com este arranjo 

paradoxal, a ordem pública, que seria o resultado do conflito oriundo da oposição de interesses 

entre iguais, de uma sociedade igualitária, se transforma, no nosso modelo, numa reunião de 

diferentes práticas jurídicas “cujo objetivo principal é manter implícitos o conflito e a estrutura 

desigual da sociedade” (Kant de Lima, 1996).   

Assim, as formas oficiais de administração de conflitos no Brasil se constituem a partir de 

um mecanismo complementar. A prática jurídica hierarquizada – que impede, por exemplo, que 

um juiz, ou jornalista fique preso numa cela comum – é dissimulada em um conjunto de leis 

fundamentadas no direito universal de igualdade. Kant de Lima aponta esta ‘dissonância’ como 

responsável pela baixa credibilidade das instituições judiciárias e policiais, “sempre em 

dificuldades para explicar decisões tomadas com base em princípios contraditórios” (Idem). 

A imprensa brasileira, fundamentada nos princípios do jornalismo americano, ao se 

deparar com esta ordem contraditória, percebe a democracia e os valores igualitários como 

frágeis e fugazes. Assume, assim, um compromisso com a defesa da ordem pública em geral, e da 

democracia em particular. Este gesto – inspirado no antigo ‘poder moderador’ imperial travestido 

numa releitura nacional do papel de ‘quarto poder’, auto-atribuído pela imprensa americana – 

permite à imprensa brasileira reivindicar “a defesa de causas do interesse geral da nação ainda 

que elas se confrontem com os interesses de vastos setores (e em alguns casos da maioria) da 

sociedade” (Albuquerque, 2000). 
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É esta sensação de dever cívico urgente que permite à mídia atribuir-se a autoridade 

política de preservar “as condições que permitem às regras do jogo vigorar, mesmo que ao preço 

do descumprimento de algumas (ou de várias) regras fundamentais” (Idem). A mídia se permite, 

então, construir suas verdades sem a preocupação com a objetividade, inerente ao jornalismo 

americano em quem se inspira, uma vez que há algo maior a ser defendido. Albuquerque aponta, 

ainda, que, após se auto-atribuir um papel de guardião que se assemelha em muito a um poder 

moderador, o jornalismo brasileiro vai ‘cobrar’ a correção dos três poderes constitucionais. No 

caso específico que nos interessa, ao se deparar com a ineficiência da Justiça, fruto da 

contradição entre hierarquia e igualdade, “os jornalistas brasileiros se vêem tentados a realizar 

simbolicamente a justiça que ela não é capaz de fazer” (Ibidem). 

Transpondo esta estratégia de realização simbólica – que será analisada mais a fundo –  

para o caso do Linha Direta, percebemos que ela estará presente de duas maneiras: a primeira do 

ponto de vista discursivo, no momento em que o programa irá reconstruir todo o processo 

judicial, desde a apresentação das provas, passando pelo depoimento das testemunhas e chegando 

à reconstituição do crime. Do ponto de vista prático, o programa fará justiça, de fato, na medida 

em que o criminoso apresentado for preso ‘na vida real’, graças às denúncias dos telespectadores.  

Este conjunto de teorias ressalta apenas o aspecto brasileiro do conflito mídia X justiça. 

No entanto, este também está presente em escala mundial. Quando, no final da década de 60, 

surgem programas americanos como o Sixty minutes, contando “histórias dramáticas que 

normalmente defendiam o indivíduo oprimido pela autoridade institucional ameaçadora” 

(Campbell, 1991), estamos também diante de um produto mediático colocando-se em confronto 

direto com as outras instituições de poder daquela sociedade. Como em programas no estilo do 

Linha Direta, seu objetivo não é substituir aquele poder, mas fazê-lo funcionar ‘corretamente’. 

Assim, embora tenhamos descrito até aqui o comportamento específico do jornalismo brasileiro, 

precisamos abarcar ainda a presença sutil deste mesmo conflito nos países que não compartilham 

desta herança contraditória brasileira.  
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Em nível mundial, existem estudos, ligados prioritariamente à criminologia, que discutem 

a importância da violência veiculada nos meios de comunicação de massa para o aumento da 

sensação de medo ou para a banalização decorrente de uma dramatização da violência convertida 

em espetáculo. Este conjunto de teorias pode deslocar a questão do conflito aqui abordado do 

âmbito nacional para o global. 

A corrente de pesquisadores vinculados à criminologia crítica2, define o medo social 

como “uma forma de interpretar o mundo” (Baratta, 1997). A partir daí, diversos estudos são 

feitos com o intuito de perceber a distância entre a sensação de medo social e os números 

concretos de violência registrados nesta mesma sociedade. Estas mesmas pesquisas percebem o 

quanto as classes mais abastadas – e menos sujeitas à violência – são as que mais sentem 

insegurança, enquanto as classes mais baixas – campeãs nas estatísticas policiais – reclamam 

menos da sensação de insegurança pública3. 

De modo semelhante, embora os delitos mais lesivos à sociedade sejam aqueles 

praticados por indivíduos provenientes das classes sociais mais elevadas, o alarme social e o 

medo da criminalidade estarão relacionados sempre ao que Baratta chama de “estereótipo do 

criminoso”, presente no senso comum e que será fortemente sustentado pelos meios de 

comunicação de massa. Vale lembrar que o Linha Direta nunca apresenta crimes de colarinho 

branco. Ao contrário, os crimes cujas vítimas e praticantes pertencem às condições sociais e 

raciais mais próximas a este ‘estereótipo do criminoso’ terá presença garantida nos episódios. 

As pesquisas desenvolvidas neste cruzamento entre criminologia e meios de comunicação 

têm promovido muita discussão. É comum o aparecimento de trabalhos – estatísticos ou não – 

que tentam demonstrar que a violência aumenta em virtude da espetacularização da violência nos 

media. Outros estudos demonstram como a construção deste estereótipo de criminoso vai 

                                                   
2 Escola originada em Saarbruken, Alemanha, de influência marxista, que desenvolve “uma teoria materialista (econômico-
política) do desvio, dos comportamentos socialmente negativos e da criminalização” (Baratta, 1997). O objetivo é elaborar linhas 
de uma política criminal alternativa que  busque a superação do direito penal atualmente vigente. As análises partem da 
delimitação das funções reais do sistema penal, de modo semelhante ao analisado por teóricos como  Rusche e Kirchheimer 
(prisão como adequação à mão de obra capitalista) e Foucault (prisão como limite e modelo de uma sociedade disciplinar), para 
desenvolver uma crítica à lógica hierarquizante e excludente do sistema penal.  
3 Ver a este respeito pesquisas desenvolvidas por Soares (1994).  
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justificar a manutenção desta sociedade economicamente desigual e excludente. No entanto, as 

conclusões pretendidas nestas pesquisas afastam-se de nosso objetivo em delimitar as regiões de 

conflito entre mídia e justiça.  

Nosso interesse, aqui será a constatação de que o medo social é uma forma de ver o 

mundo. Sparks (1992) demonstra que o fato do medo não estar objetivamente ligado ao uma 

‘quantidade de risco real’ não se deve à ausência, por parte da população, dos critérios que 

permitissem estabelecer a relação estatística real entre os crimes de fato e a região a que aquela 

pessoa vive. A sensação de medo excederia o âmbito factual e, desta forma, se associaria à 

criminalidade por via simbólica. Cabe-nos, aqui, portanto, construir o atalho desta via aos meios 

de comunicação de massa. 

Ao analisar a indústria do medo presente em nossa sociedade, Jurandir Freire Costa 

(1993) constata que “é preciso que a violência se torne corriqueira para que a lei deixe de ser 

concebida como o instrumento de escolha na aplicação da justiça”. De modo análogo, para que o 

Linha Direta se efetive, é preciso promover uma estetização própria da violência, tornando-a não 

só corriqueira, mas duplamente produtora: em primeiro lugar, conferindo à criminalidade um 

lugar simbólico de destaque desproporcional em relação a outros problemas estruturalmente mais 

graves de nossa sociedade – como o crime da miséria e da falta de escolas e hospitais –; e, 

finalmente, produz-se a sensação não só de que a lei não é necessária, mas de que a Justiça é 

incompetente para fazer estas leis funcionarem. 

Esta insatisfação com a incompetência do poder judiciário não se dá de maneira fria e 

racional. Já dissemos como a imagem pode ser utilizada para conferir efeitos de realidade a uma 

simulação. De certa forma, estamos nos aproximando de algo semelhante aqui. Uma vez que o 

medo social não se baseia em fatos estatísticos concretos, mas numa ansiedade produzida 

simbolicamente a partir das informações recebidas – e do modo como estas nos são passadas – 

podemos esboçar outra hipótese a ser verificada, que diz respeito à sedução dos fatos violentos. 

Em que medida uma certa estetização dramática da violência passa a funcionar como um 

operador discursivo capaz de transformar dados pontuais – um crime hediondo com o qual eu 
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jamais teria contato se não fosse o programa – em terreno fértil em que irá florescer a sensação de 

catástrofe iminente? Uma tragédia – ampliada ainda mais pela constatação da total incompetência 

e despreparo do poder judiciário – que só poderá ser evitada pelo acatamento, por parte do 

telespectador, do papel bem pouco moderador que a mídia pretende (e vai) ocupar. 

Á semelhança do primeiro conjunto de teorias de que lançamos mão, este segundo deixa 

de lado um aspecto que também precisará ser articulado à nossa hipótese do uso da imagem como 

operador de simulação: uma nova configuração das relações de poder, fundamentadas no 

desenvolvimento dos processo info-comunicacionais, que conferem à imagem este status de 

construtora da verdade. Uma nova sociedade em que o controle insinua-se total e contínuo, 

principalmente graças ao papel fundamental da informação. Uma informação que, por sua vez, se 

apresenta redefinida a partir das novas tecnologias de transmissão de dados em tempo real, de tal 

modo que Deleuze4 iguala a informação ao que chama de sociedade de controle, ao se constituir 

num conjunto de palavras de ordem que “não nos pedem para crer, mas para nos comportar como 

se crêssemos” (Deleuze, 1999). 

 Como dissemos acima, Foucault percebe que cada configuração histórica possui suas 

formas próprias de saber-poder. A partir da constatação de que o Linha Direta irá promover uma 

remontagem simulada do inquérito policial, poderemos apontar um último caminho de análise. 

Uma vez que cada época possui formas específicas de saber-poder – a genealogia proposta por 

Foucault mostra diferentes práticas do setor jurídico em construir suas verdades: a prova, o 

inquérito, o exame... –, e que vivemos um momento de clara mudança nos modos de 

funcionamento das relações de poder – mudança da qual o conflito mídia-justiça é um dos 

principais indícios –, será preciso determinar qual é a forma de saber-poder que se articula na 

instituição jornalística.  

Mencionamos, aqui, que a questão da construção da verdade jornalística não gira em 

torno da objetividade, mas da capacidade de uma produção de sentido específica, constituída a 

partir da imagem como vetor consensual que, ao produzir o efeito de realidade, constrói também 

                                                   
4 Ver artigo “O ato de criação”, publicado no Caderno Mais da Folha de São Paulo de 27/06/99. 
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a certeza da incompetência do poder público, o pânico social fruto da sensação de catástrofe 

iminente e o conseqüente desejo de vingança, que será canalizado para a efetivação da denúncia. 

Para que esta estratégia se efetive, o programa efetua ainda outra simulação: a do inquérito 

mediático. As diferenças e semelhanças deste ‘inquérito mediático’ em relação às formas 

tradicionais também deverão ser postas em evidência. Determinar qual o modo de o programa 

instaurar uma verdade mediática, que se constitua em saber-poder, indicará os riscos e as 

conseqüências desta forma de funcionamento das relações de força. Poder ubíquo, que se efetua a 

partir da imagem, com o objetivo de punir a imagem, e multiplica esta punição na retina de cada 

espectador que, indignado, efetiva a denúncia, fazendo justiça com as próprias mãos. Estas,  pelo 

menos (ou ainda pior), sequer ficarão sujas do sangue deste linchamento virtual. 
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3  O Linha Direta 

 
“Direi como decidi cometer este crime, o que 

pensava então, e qual era minha intenção, 
direi também qual era a vida que levava 

entre as pessoas, direi o que passou no meu 
espírito depois de cometer esta ação(...). 

Toda esta obra será escrita em estilo muito 
grosseiro, já que sei apenas ler e escrever; 

mas, contanto que se compreenda o que 
quero dizer, é tudo o que peço.” 

(Pierre Rivière) 
 
 

A estratégia de divulgação do lançamento do programa Linha Direta,  em maio de 1999, 

procurou insistir no argumento de que a atração fazia parte de uma série de campanhas da TV 

Globo, organizadas naquele momento, com o objetivo de promover a diminuição da violência no 

Brasil. A produção, comandada inicialmente por Marcelo Rezende, mais adiante substituído por 

Domingos Meirelles, tentava, com esta argumentação, abafar a péssima repercussão que a 

entrevista-piloto do programa gerou.  

Estamos nos referindo à fatídica entrevista, veiculada em novembro de 1998, durante o 

‘Fantástico’, em que Marcelo Rezende entrevistava o criminoso que ficou conhecido como o 

‘maníaco do parque’, por cometer uma série de estupros e assassinatos na capital paulista. As 

declarações do criminoso, dos parentes das vítimas e da polícia foram intercaladas – ao som de 

uma trilha sonora macabra – com simulações que buscavam reconstruir cenas da infância do 

criminoso, bem como alguns de seus crimes.  

A entrevista rendeu uma audiência média de 40 pontos no Ibope, o que permitiu à 

emissora fazer vista grossa à repercussão negativa que a atração gerou. O pretexto de tornar 

disponível toda esta máquina discursiva para ‘ajudar’ a justiça foi uma tentativa, por parte da 

emissora, de silenciar as críticas e as comparações entre o piloto e o programa original. 

Tanto assim que mesmo em sua segunda fase, quando a direção geral do programa passou 

para as mãos de Milton Abirached, a estrutura básica da época da estréia foi mantida. Como na 
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edição de estréia, a produção anuncia o e-mail e os números da caixa postal e do telefone 

utilizados para receber as denúncias dos telespectadores. Um dos índices do sucesso de audiência 

do programa, alardeado pelo site da emissora, é a expressiva marca de 20 mil ligações por 

semana. Com esta média de denúncias, não é de se espantar que, até o mês de abril de 2001, já 

tenham sido presos 103 foragidos apresentados pelo programa5. 

O Linha Direta constitui-se no capítulo atual de uma recente história de produtos 

jornalísticos fundamentados na espetacularização da violência. Antes dele, programas como ‘O 

homem do sapato branco’, ‘O povo na TV’, ‘Aqui Agora’, ‘Cidade Alerta’, ‘Cadeia 190’ e  ‘Na 

rota do crime’ já se utilizaram, de diferentes maneiras, deste recurso. O programa também re-

elabora elementos de uma tradição radiofônica presente nos horários mais populares, como o 

‘Plantão da Cidade’, na Rádio Globo, ou o programa de Gil Gomes, no dial paulista. Se alguns 

destes exemplos anteriores ao Linha Direta apenas apresentavam a violência de forma 

sensacionalista, outros já lidavam, de certa maneira, com a possibilidade da dramatização dos 

casos. Os programas de rádio fazem isto muito bem, herança dos tempos de sucesso das rádio-

novelas. 

Além da influência dos programas americanos deste gênero, o Linha Direta também foi 

buscar inspiração em outra atração. Trata-se dos tribunais que simulavam julgamentos diante das 

câmeras. Este recurso era utilizado por apresentadores como Flávio Cavalcanti e também por 

experiências como ‘O grande júri’, da TV Manchete. Em todos eles, eram simulados todos os 

passos de um tribunal jurídico. No caso do Linha Direta, esta influência se tornará visível na 

estrutura do programa que irá se constituir, como veremos, em uma grande simulação em que o 

rito processual jurídico é simbolicamente reconstruído e re-significado. 

                                                   
5Nem sempre, porém, o programa consegue alcançar o objetivo da captura. Às vezes, o tiro sai pela culatra. 
Conforme a reportagem ‘Na cena do crime’, publicada na revista Época nº 80, Ano II, de 29/11/99, em um dos casos 
apresentados no programa, um dos atores que participaram das gravações, acabou confundido pela vizinha como o 
próprio criminoso. Ela não titubeou em chamar a polícia, que invadiu o apartamento do ator e o prendeu até que toda 
a confusão fosse esclarecida.  
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O programa herdou ainda o nome de uma atração produzida, no início dos anos 90, pelo 

jornalista Hélio Costa. O Linha Direta de então, no entanto, se limitava a narrar casos bizarros 

com paranormais e extraterrestres. Esta aproximação com o macabro e o inexplicável também 

fará parte da construção discursiva dos esquetes analisados. Não serão raros os casos em que o 

programa irá associar a maldade do criminoso à prática de magia negra ou bruxaria. Com a 

mesma freqüência, o telespectador se deparará com momentos em que a intuição da vítima, 

pressentindo seu destino fatal, será realçada para evidenciar o caráter inevitável da tragédia que 

se anuncia quando a Justiça deixa de funcionar. 

Para embasar o estudo, foram realizadas gravações das edições do programa em dois 

períodos diferentes de exibição: o primeiro, de 22 de julho de 1999 a 14 de outubro de 1999; e o 

segundo, de 17 de agosto de 2000 a 23 de novembro de 2000. Os programas exibidos no intervalo 

entre os períodos de gravação foram acompanhados apenas com o intuito de apreender a estrutura 

narrativa e os principais recursos de roteiro e produção utilizados. O objetivo de efetuar dois 

períodos de gravação diferentes foi detectar eventuais mudanças na estrutura e no processo 

discursivo dos roteiros e casos. No entanto, o processo de produção de sentido, proposto pela 

edição da atração, revelou-se uniforme durante estes dois primeiros anos. As mudanças, sutis, 

puderam ser percebidas apenas no momento da troca de apresentadores, que coincidiu com a 

queda nos índices de audiência. Nos últimos meses do ano de 2000, no entanto, o número de 

telespectadores  se manteve uniforme, estabilizando-se na casa dos 30 pontos6.  

Ao todo, portanto, foram gravadas, catalogadas e analisadas 23 edições do programa. 

Uma amostra expressiva, tanto mais que, como já dissemos, não se pretende aqui efetuar uma 

análise conteudística do programa. Ao contrário, buscamos recolher, entre as edições veiculadas 

nos dois períodos, os exemplos emblemáticos que pudessem revelar os principais mecanismos 

discursivos e as estratégias do programa. Não foi feito, portanto, um exaustivo resumo do 

conteúdo de todos os esquetes produzidos nestes dois anos. 

                                                   
6 Segundo os dados, disponíveis na Internet, no site da Superintendência Comercial da emissora. 
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Quanto à sua tipologia, os casos apresentados podem ser separados em três grupos. A 

grande maioria trata de crimes transitados em julgado, em que o assassino encontra-se foragido. 

Em número bem menor, aparecem os casos que estão ainda em aberto na Justiça, por causa de 

declarações conflitantes ou por falta de provas que incriminem os suspeitos. Estes, aliás, nem 

podem ser chamados de culpados, uma vez que a justiça ainda não concluiu o caso. Poucas 

reportagens mostraram casos em que nem a justiça, nem os parentes das vítimas têm a menor 

idéia do motivo ou de quem poderia ter cometido o crime. 

A análise deste trabalho se deterá em exemplos dos dois primeiros tipos.  Os casos já 

concluídos pela justiça serão usados para analisar a estratégia principal proposta. Os casos em 

que há apenas suspeitas e indícios, ainda sem provas concretas, serão levados em conta durante a 

análise, para explicitar os mecanismos discursivos capazes de trabalhar, no leitor, a apropriação 

de um determinado sentido que não poderá ser expresso em palavras pelo programa. Nestes 

casos, pode-se perceber a estratégia de construção da verdade por parte do programa e o modo 

como ele reduz a possibilidade de significados, direcionando o olhar do telespectador de modo a 

conduzi-lo às conclusões pretendidas.  

Os casos em que não há pistas nem suspeitos serão deixados de lado, em virtude da 

ausência de solução na totalidade dos crimes apresentados nesta categoria. Com isso, não será 

possível avaliar a participação do programa na elucidação destes mistérios. Tampouco a 

estratégia de construção da verdade pode ser explicitada nestes casos. Não por acaso, portanto, 

este tipo de crime é minoria na grade de atrações do programa. 
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4  Discurso, Imagem e Sentido em Linha Direta 

 
“Fico na frente da televisão para aumentar o meu 
ódio. Quando minha cólera está diminuindo e eu 

perco a vontade de cobrar o que me devem eu 
sento na frente da televisão e em pouco tempo meu 

ódio volta.” 
(O cobrador – Rubem Fonseca) 

 
Antes de iniciar a análise propriamente dita, cabe apontar algumas razões que levaram a 

TV Globo a se permitir alargar seu conceito de padrão Globo de qualidade, apostando num 

programa jornalístico com linguagem melodramática e sensacionalista. A utilização deste tipo de 

linguagem coincide com um período em que a emissora vem perdendo audiência em um 

determinado nicho de público. Este tem preferido acompanhar as atrações, brigas e dramas do 

Programa do Ratinho, em vez das tradicionais atrações noturnas globais. Tanto assim que, à 

exceção do humorístico Casseta e Planeta, apenas a novela das oito não perde em audiência para 

este programa do SBT.  

A perda de audiência tem explicações econômicas, ligadas ao sucesso inicial do Plano 

Real, aliado ao surgimento das TVs pagas no Brasil, na metade dos anos 90. Rondelli (1998) 

recorre a números de pesquisas realizadas pela agência DPZ e a dados da Simonsen Associados 

para delinear o tamanho real deste processo de mutação no público telespectador brasileiro. De 

acordo com estes números, de 1994 a 1998, o número de residências brasileiras com televisão 

cresceu de 29,7 para 36 milhões. Como as classes A e B já possuíam TV, conclui-se que houve, 

no período, um acréscimo de público, nas classes C e D, que passaram a engrossar as estatísticas 

de audiência televisiva. Além disso, neste mesmo período, foram vendidos mais de 27 milhões de 

aparelhos. Assim, além de novas residências com televisão, houve ainda um acúmulo de 

aparelhos em uma mesma casas. Também se deve considerar que, em muitos lares, os antigos 

aparelhos com seletor de canal foram substituídos por outros mais modernos com controle 

remoto. 
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Outro fator fundamental foi o advento das Tvs fechadas, dirigidas para um público com 

melhor poder aquisitivo, disposto a pagar, em média, 60 reais por mês por uma assinatura. A 

transformação de programas de televisão em mercadoria que precisaria ser adquirida, 

mensalmente, pelo telespectador, levou à criação de uma programação diferenciada neste nicho 

do mercado televisivo. A conseqüente migração do telespectador das faixas econômicas A e B 

para este tipo de TV se refletiu também na TV aberta. Esta se viu diante de um duplo processo de 

mutação. Em um movimento, perdeu uma considerável fatia de telespectadores com poder 

aquisitivo mais alto. Em outro, se viu diante de uma expressiva massa de público mais popular, 

alguns deles pouco identificados com os produtos televisivos apresentados tradicionalmente.  

Este duplo movimento criou a possibilidade de surgimento de programas mais populares, 

voltados para este novo telespectador. É claro que as novidades começaram a surgir nos canais 

com menor audiência e com uma grade de programação mais flexível do que a da TV Globo. As 

emissoras com menor audiência perceberam rápido, neste novo nicho de público, a possibilidade 

de “usá-los como estratégia de apelo para garantir uma quantidade significativa da audiência” 

(Rondelli, 1998). Neste momento, além do acréscimo de público, a democratização do controle 

remoto, aliada à melhor recepção das imagens dos novos aparelhos de TV, acabou resultando em 

disputas de audiência impensáveis há 10 anos. A Globo, com seu padrão de qualidade e uma 

maior rigidez na programação, fruto de uma sólida liderança de audiência, demorou a conseguir 

reagir a este movimento.  

O advento de um programa como o Linha Direta foi um dos frutos desta tentativa de 

mudança para se adequar a esta nova parcela de audiência. O objetivo foi, inicialmente, 

alcançado. Em apenas seis meses, o Linha Direta chegou a ocupar  o terceiro lugar em audiência 

na televisão brasileira, perdendo apenas para o Jornal Nacional e para a novela das oito da 

época7. Não por acaso, trata-se de um programa que reúne aspectos do Telejornalismo e da 

Telenovela – os dois produtos tradicionalmente de maior audiência da emissora. 

                                                   
7 Segundo dados da reportagem “Na Cena do Crime”, publicada na revista Época  nº 80, Ano II, de 29/11/99, o programa atingiu, em 18 de 
novembro de 1999, o pico de 42 pontos de audiência e, até o final deste ano, se manteve na faixa dos 38 pontos. De lá pra cá, no entanto, a 
audiência do programa decaiu, estabilizando-se na faixa dos 30 pontos. Mesmo assim, manteve índices mais altos do que o programa do Ratinho. 
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4.1 Estesia grotesca: violência e populismo no jornalismo contemporâneo 

Os índices mostram que a emissora acertou em cheio ao optar por aperfeiçoar uma idéia já 

existente há tempos no jornalismo brasileiro, fundindo a linguagem da telenovela à temática 

policial e ao sensacionalismo dramático. O rádio brasileiro vem utilizando essa fórmula em 

programas como o ‘Patrulha Policial’, da Rádio Globo, ou mesmo o tradicional programa de Gil 

Gomes no dial paulista. O sucesso deste apresentador foi tão grande que lhe valeu de passaporte 

para o extinto ‘Aqui Agora’, do SBT, que inaugurou na televisão esta estratégia sensacionalista 

de dramatizar os casos de assassinatos. 

Esta idéia é também uma adaptação brasileira ao que vem acontecendo no jornalismo 

norte-americano desde os anos 60. Ao analisar o sucesso do programa 60 minutes e sua nova 

fórmula de trabalhar a notícia jornalística, Campbell (1991) mostra como este programa adapta 

formas familiares de histórias de há muito associadas a gêneros de ficção americanos, como o 

clássico mistério de detetive. Outro aspecto relevante apontado por Campbell é o novo papel do 

repórter, não mais neutro e asséptico, mas personagem dramático e heróico da reportagem que 

está apresentando. No nosso objeto de análise, esta figura foi encarnada pelo apresentador 

Marcelo Rezende, idealizador do programa, mais tarde substituído por Domingos Meirelles. No 

caso brasileiro, no entanto,  a presença do apresentador assume objetivos diferentes do que os 

apontados por Campbell, já que, como veremos adiante, o papel de personagem principal não vai 

caber a nenhum repórter, mas ao próprio programa. 

A movimentação em direção a um público mais popular coincide com a tendência em se 

optar por programas que tragam, em seu conteúdo, grandes pitadas de sensacionalismo, 

dramatização e violência, características de um modo de expressar-se que se assemelha à noção 

de grotesco. Barbero (1997) aponta processo semelhante já na Europa de meados do século XIX, 

com o advento do folhetim destinado a conquistar as camadas mais populares da sociedade, que 
                                                                                                                                                                     
O Linha Direta, no entanto, tem mantido brigas duras por audiência com o Show do Milhão, game show apresentado por Sílvio Santos, no SBT. A 
queda na audiência pode apontar para uma certa estagnação da fórmula do programa. Mesmo assim, de acordo com os dados da página da 
Superintendência Comercial da TV Globo na Internet, o Linha Direta permanecia, em dezembro de 2000, entre os 15 programas de maior 
audiência da TV brasileira. 
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acabou por assinalar o surgimento de um novo tipo de escritura a meio caminho entre a 

informação e a ficção. Esta combinação foi a forma encontrada para agradar um público pouco 

acostumado a notícias objetivas ou a elaborados romances característicos da cultura erudita. 

Esta constatação cai como uma luva para definir a estratégia da TV Globo em se 

aproximar de uma faixa de público, senão pouco acostumada à linguagem tradicional da TV, pelo 

menos mais afeita a uma forma prosaica de contar histórias. Qualquer história, não importa quão 

verdadeira ela seja, ou sua vinculação à realidade, como a notícia jornalística. No entanto, 

Barbero também alerta para o erro de se tentar explicar o surgimento de uma imprensa 

sensacionalista na América Latina apenas como reflexo do fenômeno ocorrido nos Estados 

Unidos e na Europa, onde o sensacionalismo foi associado ao desenvolvimento das tecnologias 

de impressão e da concorrência entre as empresas. Para analistas que defendem esta linha 

(Schudson, por exemplo), a possibilidade do aumento da produção levou as empresas 

jornalísticas a se dirigirem a um público recém-alfabetizado que até então não consumia jornais. 

Este tipo de linguagem facilitaria, portanto, o acesso a este público. 

A tese que Barbero sustenta se estrutura a partir de uma perspectiva diferente, que localiza 

antecedentes discursivos destas formas de comunicar que serão incorporadas, logo depois, pelos 

jornais sensacionalistas. Um dos exemplos citados refere-se à literatura de cordel brasileira, que, 

de maneira semelhante aos outros exemplos, misturava o noticioso ao poético e à narrativa 

popular. Para Barbero, “nesse protojornalismo popular – que será escrito em grande parte visando 

à difusão oral, para ser lido, declamado, cantado em lugares públicos (...) – já se encontram as 

chaves do jornal sensacionalista” (Barbero, 1997). Já estão lá, na literatura de cordel, à venda nas 

feiras e mercados nordestinos, “os grandes títulos chamando a atenção para o fato narrado em 

versos, desenhos ilustrando o texto, a melodramatização de um discurso que parece fascinado 

pelo sangrento e o macabro” (Idem). De modo semelhante, o programa Linha Direta também 

parece bastante afeito ao exagero e ao mesmo gosto desta literatura popular, já presente em nossa 

cultura antes mesmo do jornalismo impresso se instituir em empresas capitalistas. 



 51

Como conclusão do que nos ensina este exemplo, Barbero defende que o sensacionalismo 

não se constitui apenas como uma estratégia de captura de público, mas responde à busca de 

conexão com as outras linguagens que circulam, marginalizadas, na sociedade. Para o 

pesquisador, o gesto de rompimento com a “objetividade” é indício de uma conexão cultural dos 

meios de comunicação de massa com uma estética melodramática popular, cujas raízes se 

mostram tão fortes quanto capazes de sobreviver às transformações impostas pela indústria 

cultural.  

Sodré (1992) aprofunda o conceito de realismo grotesco proposto por Bakhtin, 

articulando-o à concepção de aisthesis (estesia) para definir este modo de irradiação televisiva, 

presente em alguns programas da TV brasileira. Essa estesia consiste “na identificação e 

manipulação do gosto médio (a média das decisões e interpretações estéticas) em vigor num 

determinado estamento social” (Sodré, idem). No Brasil, essa estesia tem-se afirmado como uma 

forma aprofundada do barroco, que se denomina grotesco. Trata-se do “escândalo da diferença 

entre a forma e o fundo ou como o desequilíbrio na hibridação de elementos diversos, capazes de 

suscitar efeitos paradoxais, ridículos, excêntricos” (idem).  

Bakhtin (1993) localiza as origens do grotesco medieval e renascentista na cultura cômica 

popular, especialmente a carnavalesca. Daí que, além de um estilo, o grotesco também implica 

um modo especial de ser na realidade, um reflexo, às vezes crítico, outras cômico, do modo de 

organização social. A estesia grotesca, portanto, será utilizada como linguagem e meio para 

alguns programas televisivos conquistarem grandes parcelas de audiência, principalmente das 

classes mais populares. Fato que permite esclarecer por que o humorístico Casseta e Planeta 

também não perde em audiência para o programa do Ratinho: ele consegue articular estas duas 

instâncias do grotesco – o cômico e o crítico –, parodiando até mesmo a própria estesia grotesca 

que ele e outros programas utilizam. 

Sodré mostra ainda como, “no terceiro mundo latino americano, o melodrama é uma 

‘estratégia de comunicabilidade’ ou simplesmente um gênero que permite grande visibilidade dos 

mecanismos de mediação entre a indústria cultural e as culturas populares” (Sodré, 1992). 
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Através da incorporação de matrizes simbólicas presentes no imaginário popular, quotidiano e 

familiar, é permitida ao gênero melodramático a criação de uma estesia fundada na catarse 

coletiva, através da qual “comunicam-se valores morais, normas de sociabilização e modelos de 

identificação heróicos” (idem).  

Portanto, de volta ao Linha Direta, o gesto de aproximação de um público mais popular, 

que o programa representa, será eficaz na medida em que a emissora conseguir produzir uma 

linguagem que se assemelhe à forma de ver o mundo descrita acima. Tal gesto pode ser notado 

no Linha Direta, quando, em seus esquetes, é exacerbada uma violência desesperadora que 

explode no encontro do bem indefeso com o mal impune. A transformação de brigas cotidianas 

em crimes hediondos simulados (e re-construídos) em cores berrantes, ajuda a construir uma 

linguagem afinada ao gosto popular. 

Assim, ao produzir um programa de notícia em que utiliza sua capacidade única de lidar 

com a ficção televisiva – conseqüência de anos a fio veiculando três novelas diferentes 

diariamente –, a TV Globo consegue recuperar a audiência perdida, no mesmo gesto em que 

constrói os alicerces necessários para sedimentar o papel do programa como intermediário entre a 

sociedade e a justiça na solução dos crimes apresentados.  
 

4.2  A trama narrativa 

Do ponto de vista narrativo, o programa se estrutura da seguinte forma: toda semana são 

levados ao público dois esquetes-reportagens sobre crimes hediondos que chocaram a população 

local. Mas não se trata apenas de contar histórias macabras. A condição sine qua non para fazer 

parte do programa é algum tipo de falta de solução. Seja porque a justiça não pôde chegar a uma 

conclusão, ou porque (na maioria dos casos) o acusado, assassino ou suspeito encontra-se 

foragido. De qualquer forma, o telespectador é sempre incitado a ajudar na solução, seja 

colaborando com alguma informação, ou (no que é a maioria) denunciando o esconderijo do 

foragido. E é neste aspecto que o programa se pretende uma linha direta entre o cidadão e o poder 

judiciário para a solução dos casos apresentados. 
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O programa não pode, no entanto, se limitar a ‘noticiar’ a existência de um criminoso 

foragido. É preciso reconstruir o crime com o máximo de carga emotiva possível para que o 

telespectador, ao se identificar com a família da vítima – afinal o crime ‘poderia ter acontecido 

com você’ –, execute a denúncia. Para isso, o programa possui quatro núcleos que funcionam em 

conjunto na construção da narrativa: a coordenação de jornalismo (responsável pela apuração dos 

fatos e redação do texto jornalístico), o núcleo de dramaturgia (que fica a cargo da direção 

artística), o núcleo de roteiro (responsável pelo texto final e pela organização dos 

esquetes/reportagens), além da produção8.  

De modo resumido, os esquetes se estruturam de maneira bastante semelhante. 

Inicialmente o telespectador é apresentado à vítima e às suas qualidades até que aparece o vilão. 

Então, enquanto a mudança na trilha sonora trabalha o suspense e auxilia, juntamente com as 

imagens, na caracterização da maldade do criminoso em oposição à bondade da vítima9, a 

narrativa conduz o suspense de forma crescente até a execução do crime. Num jogo de repetição 

e antecipação das imagens mais fortes, os roteiristas do programa entrecortam as simulações com 

as declarações dos parentes das vítimas, investigadores e promotores responsáveis pelo caso. 

Tudo conduzido, ainda, pela voz em off do narrador das simulações e pelas aparições do 

apresentador amarrando toda a trama, enquanto caminha por um cenário “decorado”, ora com 

pôsteres das vítimas, ora com retratos dos assassinos foragidos, ou enquanto passeia pelos lugares 

reais onde aconteceram os crimes.  

A forma prosaica de contar o fato, exagerando nas cores emocionais e sensacionalistas, 

será fundamental para construir a identificação e a conseqüente indignação do telespectador. No 

fechamento, têm-se sempre o sofrimento e o choro indignado dos parentes da vítima, em 

contraposição ao criminoso que escapa impunemente de todas as suas atrocidades. Este clima de 

desespero é acentuado ainda mais pela variação na densidade das imagens. Quanto maior a 

emoção dos parentes da vítima, mais o foco da câmera se aproxima. Seja o close no rosto 

                                                   
8 Dados extraídos da reportagem da revista ‘Época’, citada acima. 
9 Ver, a este respeito, as análises do próximo capítulo. 



 54

emocionado, o detalhe das lágrimas escorrendo, das mãos nervosas tremendo ou da boca que, de 

tão emocionada, mal consegue articular as frases: tudo isso atesta uma sintonia entre a dor e a 

escolha da imagem para  o telespectador. 

Com este cenário completo de angústia e sofrimento,  é possível trabalhar a empatia do 

telespectador. Este precisa entrar na trama da história, acompanhar passo a passo a tragédia que 

poderia estar acontecendo com a sua família. Nesse instante de empatia total, o programa 

conclama o telespectador a participar com alguma informação que possa terminar com esta 

injustiça, solucionando o caso, ao ajudar a polícia a localizar o criminoso. O narrador ainda 

assegura que a identidade do telespectador será mantida em completo sigilo. E será justamente o 

ato da denúncia concretizada que irá coroar o efeito de realidade da verdade veiculada e a 

eficácia do programa, em sua estratégia de autoridade.  

Este é apenas um resumo simplificado da estrutura básica dos esquetes. Outros exemplos 

serão abordados durante a análise detalhada a ser efetuada mais abaixo. Por enquanto, este 

resumo é suficiente como ilustração dos pontos principais da complexa estruturação narrativa do 

programa. A própria equipe de produção – dividida em quatro núcleos complementares – já é um 

indício do emaranhado narrativo posto em funcionamento para que o efeito de realidade seja 

atingido. Para entender melhor esta produção de sentido, percebemos o funcionamento de três 

níveis distintos que estão constantemente se relacionando durante a veiculação dos esquetes-

reportagens. A título de separação, nomearei os níveis como: a) jornalístico; b) dramatúrgico e c) 

documentário. 

O nível jornalístico diz respeito à notícia, tal como a entendemos classicamente no 

jornalismo. Trata-se da produção da reportagem, definição da pauta, apuração das informações. 

Este nível é aquele que apura o fato concreto, do inquérito policial, seleciona as melhores 

declarações dos parentes das vítimas, do delegado responsável pela investigação, dos juízes e 

promotores. O levantamento jornalístico é ainda responsável pelas declarações reais, pela seleção 

dos vídeos caseiros da família (quando existem), fotos, pelas reportagens anteriores sobre o crime 

(retiradas do arquivo da própria TV Globo), enfim: de todo conteúdo, tradicionalmente 
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considerado informativo, presente nos esquetes, incluindo o texto que o apresentador lê durante 

todo o programa. Aqui, as testemunhas, a vítima e o criminoso estarão sendo definidos, a título 

de comparação, por nossa pesquisa, como protagonistas10. Este é o nível, em síntese, que nos 

garante que o crime de fato aconteceu. 

Já o nível de teledramaturgia constitui-se como o responsável pela produção técnica das 

imagens da simulação dos eventos que levarão ao crime (e, claro, do próprio crime). A partir de 

uma linguagem melodramática, fundamentada, como vimos, numa estesia grotesca, somos 

apresentados a uma história construída a partir de elementos tradicionalmente utilizados na 

narrativa ficcional clássica. Neste cenário, o bem e o mal se encontram... e o resultado será fatal 

para um dos lados. O crime é refeito por atores responsáveis por encarnar, como personagens, 

aqueles protagonistas do nível jornalístico. Não será por acaso que as feições físicas de atores e 

dos envolvidos reais serão tão coincidentes. O tempo, que nos distancia do crime ocorrido, é 

desfeito. Da mesma forma que o passado, é apagado pela simulação do crime. As diferenças entre 

personagem e protagonista somem no mesmo momento em que o real é suplantado pelo efeito de 

realidade da simulação.  O que nos remete ao terceiro nível, que merecerá uma análise mais 

detida, inclusive com exemplos pinçados do programa, para que sua função estratégica, no 

movimento de passagem da complexa trama narrativa ao discursivo, fique esclarecida. 

 

4.2.1 A costura da trama 

O terceiro tópico cumpre a missão de promover a costura necessária que permita superar a 

tensão existente entre o nível jornalístico, cujo paradigma é o da notícia tradicional, e o nível da 

simulação, com elementos narrativos próprios da teledramaturgia. Será justamente o bom 

funcionamento do nível documentário o que impedirá que o telespectador confunda as imagens 

das simulações com cenas de ficção. Neste momento, portanto, será garantido o efeito de 

                                                   
10 Utilizamos aqui o termo protagonista não no sentido de personagem principal, como usualmente vemos nas 
narrativas, mas no sentido figurado do termo – como pessoa que desempenha ou ocupa o primeiro lugar em um 
acontecimento.  
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realidade que permeia todos os esquetes e que será fundamental no acatamento, por  parte do 

telespectador, da estratégia do programa. 

O termo documentário, aqui utilizado, refere-se especificamente a um certo tipo de 

produção telejornalística  especial, mais bem trabalhada do que a reportagem diária do telejornal. 

Não abarca, no entanto, a produção cinematográfica de documentários. No caso do cinema, a 

imagem é utilizada, na grande maioria dos documentários, como linguagem em si. Como já 

dissemos, na televisão, a imagem acaba desempanhando o papel de ilustração ou cenário do  

sentido que está sendo proposto.  O tipo de documentário televisivo a que nos referimos aqui, 

portanto, se assemelha à proposta do criador da revista eletrônica americana 60 Minutes, que 

acreditava que “se empacotarmos a realidade tão bem quanto Hollywood embala seus pacotes de 

ficção, aposto que podemos dobrar o índice de audiência” (Apud Campbell, 1991). De acordo 

com Campbell, esta filosofia “teve parte da culpa na morte dos documentários noticiosos 

tradicionais de tema único que geralmente atraíam baixos índices e lucros” (Idem). Desta forma, 

surgem os novos documentários americanos, permeados de assuntos diversos e narrativas 

pessoais. Recuperando a constatação de que o nível documentário será aquele responsável por 

apaziguar a tensão dos outros dois níveis, permitindo que o efeito de realidade da simulação se 

iguale às informações jornalísticas apuradas, podemos inferir que o programa se transformará, 

assim, em um documentário nos moldes descritos por Campbell.  

Ao percebermos os aspectos constitutivos do documentário, podemos notar que este nível 

se torna visível a partir da presença de duas figuras que desempenham o mesmo papel em cada 

um dos outros dois níveis narrativos já citados: o apresentador do programa e a voz em off do 

narrador das simulações11. Este personagem-protagonista é a voz da verdade e da seriedade do 

programa. É ele(s) quem guia o roteiro do programa de modo a direcionar o sentido que está 

sendo proposto. A presença deste personagem-protagonista onipresente converte-se no amálgama 

                                                   
11 O papel dos dois é tão semelhante que a maioria das pessoas com  quem conversei sobre o programa sequer 
percebe que a voz que narra as simulações não é a do apresentador do programa. O que nos permite suspeitar  que a 
função narrativa de ambos na construção da trama é a mesma. 
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que garante a fusão dos níveis de dramaturgia e jornalismo, e transforma os esquetes-reportagens 

em um documentário. 

Usei a figura do apresentador-narrador como a materialização deste nível estrutural. No 

entanto, este não se limita à apresentação. Aqui é onde percebemos as escolhas dos trechos dos 

depoimentos e de sua colocação antes ou depois de uma determinada cena da simulação. 

Também parte deste nível a escolha da trilha sonora que acompanhará, por exemplo, o choro 

indignado da mãe da vítima. O mesmo se pode dizer da voz do diretor de imagens optando pelo 

plano detalhe neste mesmo choro. Em síntese, este é o nível responsável pelo roteiro do 

documentário, que construirá a ponte entre a voz do apresentador que irá ‘antecipar’ e enfatizar, o 

tempo todo,  o que veremos a seguir ou acabamos de assistir em qualquer simulação.  

Este nível documentário também se utiliza de uma outra estratégia ao intercalar os dois 

outros níveis. Uma estratégia que chamarei de marcas da verdade. Durante a costura dos 

esquetes, estas marcas serão espalhadas e, em conjunto com os efeitos de edição, roteiro e 

sonorização, construirão o efeito de realidade. Para visualizarmos melhor este nível estrutural, 

tomemos, como exemplo, o esquete apresentado no programa do dia 07 de setembro de 2000. A 

escolha deste exemplo não é aleatória, mas pelo menos um dos três elementos que analisaremos 

se encontram presentes na totalidade dos esquetes do programa. Desta forma, este caso torna-se  

emblemático, menos por possuir características únicas, mas, por conseguir reunir todos os 

exemplos que buscamos nos primeiros oito minutos do programa. Esta coincidência pode poupar-

nos o trabalho de pinçar diferentes exemplos em casos espalhados durante o período de gravação. 

O esquete aborda uma famosa briga  entre as torcidas organizadas do Palmeiras e do São 

Paulo, ocorrida no Estádio do Pacaembu, em 1995. Este caso ficou marcado na memória da 

imprensa brasileira pois, como o jogo estava sendo transmitido ao vivo, o caso teve grande 

repercussão. Por causa disso, a  TV Globo possui, em seus arquivos, uma profusão de imagens 

detalhadas do verdadeiro campo de batalha em que o estádio se transformou durante quase quinze 

minutos. O resultado do jogo foi o assassinato de um torcedor do São Paulo por dois outros do 
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Palmeiras. Será justamente ao redor do fatídico encontro destes três personagens que a esquete se 

constituirá. 

Uma das marcas de verdade mais utilizadas pelo 

programa já pode ser percebida logo no início da esquete-

reportagem: a presença do apresentador no local em que o 

crime aconteceu. Na descrição transcrita abaixo (e em todas 

as outras) o áudio estará sendo indicado em negrito, 

enquanto as imagens serão explicadas entre colchetes. O 

programa começa com imagens feitas dentro de um estádio 

de futebol. Ouvimos, então, a voz do apresentador do 

programa: 

 

Apresentador: São Paulo. Estádio do Pacaembu. 20 de 

agosto de 1995. 

[A câmera descreve uma panorâmica para a esquerda. O 

movimento, que percorre todo o estádio, pára ao enquadrar 

o apresentador]. 

Apresentador: Era um domingo nublado como o dia de 

hoje. 

[De fato, vemos o céu nublado ao fundo. Enquanto esta 

frase é dita, é colocada na tela a seguinte legenda: 

“Domingos Meirelles, no estádio Pacaembu/SP”] 

 

 

 

 

A presença do apresentador no local do crime serve tanto como ilustração, quanto como 

um atestado, do programa, de que o crime aconteceu de fato. É como se o fato de o apresentador 

mostrar o local do crime fosse uma prova concreta de que ele de fato sabe o que realmente 

aconteceu. Por causa disso, em todas as esquetes, o apresentador vai até a cidade em que o crime 

se realizou e grava suas falas, ora apontando para o local do crime, ora mostrando a casa em que 
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a vítima ou o acusado moravam. Nestes casos, um efeito visual em cima de desenhos de mapas 

mostra para o telespectador onde fica a cidade em que o crime aconteceu. Este recurso está 

sempre presente nos casos de crimes ocorridos no interior do Brasil, em cidades pouco 

conhecidas da maioria das pessoas. Em crimes nas capitais, este recurso não é apresentado. 

De volta ao exemplo analisado, não só o apresentador fala de dentro do estádio. Há 

trechos de declarações do promotor do caso falando de dentro do gramado. Em outras cenas,  um 

grupo de torcedores de diferentes clubes paulistas, sentados na arquibancada em que a confusão 

começou, falam sobre o comportamento da vítima. Como não poderia deixar de ser, cada um 

deles encontra-se vestido com as camisetas do time que torce.  

A fala do apresentador, dizendo que o crime ocorrera “num domingo nublado como o dia 

de hoje” é fundamental para indicar ao telespectador que tudo o que ele irá ver é reconstruído 

fielmente. Ele poderia ter gravado sua declaração em qualquer dia (com sol ou chuva). No 

entanto a ênfase na semelhança realça a credibilidade da simulação. E esta oportunidade não será 

desperdiçada. 

O segundo elemento obrigatório será chamado de transposição visual entre o personagem 

e o protagonista. Em todos os esquetes apresentados, será preciso que o telespectador identifique 

quem é a vítima e o assassino na simulação. Este gesto de identificação começa na escolha de 

atores com tipos físicos e características semelhantes aos reais envolvidos no acontecimento. No 

entanto, a transposição também contribui para o efeito de realidade. Na seqüência abaixo, 

podemos ver o modo como esta aproximação personagem-protagonista foi efetivada no esquete 

que estamos utilizando como exemplo. Há diferentes recursos em outros programas. No entanto, 

a significação do gesto será idêntica: assinalar ao telespectador quem é quem. Este gesto também 

permite fixar na memória  que o que está sendo mostrado não é só uma simulação, fato facilitado 

pela organização do roteiro do programa. Em nenhum dos casos apresentados durante o período 

de análise vimos um bloco inteiro de programa apenas com imagens de simulação. A intercalação 

do nível de dramaturgia aos dois outros é constante. É o que veremos na seqüência abaixo: 
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Narrador em off: Adalberto, 20 anos, palmeirense. 

[Vemos  um gigantesco escudo do Palmeiras ao fundo. À sua 

frente, o ator enrola-se em uma bandeira verde. A imagem funde-

se com outra, em que a câmera se movimenta em zoom para uma 

foto real de Adalberto. Quando o zoom termina, o narrador acaba 

de falar. A imagem congela no mesmo momento em que ouvimos 

um efeito sonoro. Corte rápido]. 

Narrador em off: Márcio, 16 anos, são Paulino. 

[Um ator aparece sentado em uma arquibancada, torcendo 

nervoso, roendo as unhas. Corte rápido para outra imagem, em 

que o ator veste a camisa do São Paulo. Atrás dele, uma enorme 

bandeira com o escudo do time. Surge, então, a foto real de 

Márcio com o mesmo efeito sonoro do caso anterior]. 

Narrador em off: Para alguns torcedores, futebol é diversão. 

[vemos cenas de torcidas] 

Narrador em off: Para outros... 

[Imagem mostra um ator negro de costas. Ele vira-se para a 

câmera. Ao fundo, uma bandeira verde e branca. Desta vez, no 

entanto, o escudo do time não aparece]. 

Narrador em off: ...é guerra! 

[Quando a palavra guerra é pronunciada, o ator mostra um 

canivete com a lâmina aberta para a câmera. A seguir, ouvimos o 

mesmo efeito sonoro, enquanto a imagem passa a mostrar o 

retrato falado de um dos assassinos. Este até hoje sequer foi 

identificado]. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cada  efeito sonoro marca a passagem de um nível para outro. Vemos primeiro o 

personagem, depois a foto do protagonista. Mas esta transposição, e a conseqüente igualdade 



 61

entre os dois níveis, só é obtida a partir da combinação do texto do narrador em off com o efeito 

sonoro. Note que o narrador fala o nome das pessoas reais, mas a imagem que vemos é a dos 

atores. A frase nos permite inferir que personagem e protagonista são os mesmos. Por isso, a 

simulação que veremos é o mesmo que o acontecimento real. Vale ressaltar, a este respeito, que 

em esquetes em que somos apresentados às fotos reais dos envolvidos, quem estará falando será 

sempre o apresentador e nunca o narrador. Assim, cada uma das figuras equivalentes do nível 

documentário se incumbe de uma área: o apresentador da informação jornalística do fato; e o 

narrador, da informação simulada do fato. As marcas de verdade que surgem a partir da 

combinação entre a escolha das imagens, o efeito sonoro, e o texto que conduz a passagem entre 

o personagem e o protagonista constituem-se na materialidade do funcionamento do nível 

documentário.  

 Ainda em relação às marcas de verdade, este esquete-exemplo possui, de fato, uma 

peculiaridade em relação aos outros: há uma enorme quantidade de material que documenta o 

crime. Inclusive as cenas em que os dois assassinos dão várias pauladas na cabeça da vítima. Esta 

peculiaridade facilitou o trabalho dos roteiristas e poupou-os da necessidade de construir uma 

simulação do assassinato. Não é por acaso, portanto, que pudemos perceber tão explicitamente os 

elementos que permitem, no nível documentário, a equalização entre os dois outros níveis. 

As duas últimas marcas de verdade que estarão sempre presentes nos esquetes podem ser 

vistas em uma mesma seqüência, transcrita abaixo: 

 

Narrador: O balconista Adalbert (...) vai ao jogo com um 

amigo. Daqui a algumas horas, ele vai cometer um assassinato. 

[Vemos um Monza preto com dois atores dentro. Ambos 

gritam o nome de seu time e fazem muito barulho. Há faixas 

pelo carro e bandeiras saindo pela janela. Na tomada 

seguinte, o carro aparece de frente. Pode-se ver claramente a 

placa do veículo: LHS 9242]. 
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[Em seguida, há um corte para as imagens, veiculadas no Jornal Nacional, em que a paulada de 

Adalberto será desferida contra a cabeça da vítima. No entanto, o gesto é congelado antes de se 

concretizar]. 

 

Em nada menos do que todos os esquetes em que há veículos envolvidos, não só a marca 

e a cor do carro utilizado para a gravação da simulação são as mesmas do original, como o 

programa faz questão de exibir, de preferência em close, os números da placa. O cuidado é tão 

grande que, nos casos de crimes ocorridos há mais tempo, as placas ainda são de apenas duas 

letras e de cor amarela. Esta marca de verdade também contribui para que tenhamos a certeza de 

que a simulação corresponde de fato ao que aconteceu. 

O outro exemplo do trabalho significativo do nível documentário é visto nesta seqüência 

de duas maneiras: através da fala do narrador, e da imagem real do assassinato. A voz do narrador 

avisando que “daqui a algumas horas ele vai cometer um assassinato” antecipa o crime que ainda 

não foi mostrado em todas as suas cores. Este gesto se repete várias vezes durante todos os 

esquetes que foram acompanhados. Como nos outros exemplos, há variações de forma. Algumas 

vezes o apresentador nos avisa que a vítima “tem menos de uma hora de vida”, ou ainda 

acrescenta que “era a última vez que a filha abraçava seu pai”. A frase – diga-se de passagem, 

proscrita do jornalismo tradicional por todos os manuais de redação – não é apenas uma figura de 

linguagem. Ela cumpre a missão de impedir que o telespectador confunda a simulação que irá ver 

com uma ficção. O aviso, quer parta do apresentador, do narrador, ou de alguma testemunha real, 

equivale sempre à declaração do narrador em off, garantindo que a cena mostrada equivale ao 

que de fato aconteceu. 

Em nosso caso específico de análise, este recurso, aparentemente, nem seria necessário, 

uma vez que estaríamos diante do registro “fiel” do que aconteceu. No entanto, se o programa 

atesta, o tempo todo, que a simulação equivale à verdade, o gesto de atestar como verdade uma 

cena real do acontecimento, colabora para a confirmação de que simulação e acontecimento são a 
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mesma coisa. Em um telejornal normal, nenhum apresentador precisa avisar ao telespectador que 

as cenas que ele vai ver  são verdadeiras, uma vez que todas sempre serão tomadas como tal12. 

O outro modo de antecipar o crime é através da imagem de sua simulação, ou, no caso 

analisado, do flagrante real do acontecimento. A imagem que congela o gesto fatal produz o 

suspense necessário para que o telespectador se horrorize ainda mais com o que vai ver. Gestos 

semelhantes a este são bastante comuns nos esquetes analisados. Há momentos em que a abertura 

do programa já apresenta o crime sendo cometido, ou a vítima ensangüentada tentando escapar de 

seu destino. 

O jogo de antecipação e repetição ajuda ainda na dinâmica do programa, tornado, assim, a 

narrativa ainda mais ágil. Esta opção também é plena de objetivos. Como já foi mostrado, o 

programa se fundamenta em estruturas narrativas semelhantes à linguagem clássica de ficção. 

Nesta maneira de “empacotar” histórias, perpetuada por Hollywood, a narrativa romântica é 

sempre constituída por tomadas mais longas e cortes menos abruptos do que os de narrativas de 

ação. O maior exemplo disto é o uso de cortes rápidos associados a efeitos sonoros impactantes 

presentes nos filmes de terror e suspense. É óbvia, portanto, a opção dos roteiristas do programa 

em se aproximarem destas narrativas, na mesma medida em que se afastam daquelas. 

A capacidade, do nível documentário, de impregnar, com um conjunto de marcas de 

verdade, tanto o nível jornalístico quanto o  de dramaturgia, permite que qualquer dúvida sobre a 

veracidade do que vemos desapareça. Quando isto acontece, é sinal de que o complexo 

emaranhado narrativo trançado concomitantemente pelos três níveis conseguiu produzir o efeito 

de verdade pretendido.  

                                                   
12 O que estamos abordando neste ponto é a relação usual, do ponto de vista jornalístico, da imagem como furo de 
reportagem. Evito aqui, portanto, a discussão filosófica, que será travada em outros momentos deste trabalho, a 
respeito de verdade e representação; simulacro e realidade. Refiro-me, aqui, a cenas como, por exemplo, a do 
assassinato do presidente Kennedy. A gravação apresentada ao mundo, naquele episódio, foi realizada no momento 
em que o acontecimento se produzia. De modo semelhante, a pancadaria no Pacaembu foi flagrada pelas câmeras e 
quase não precisou ser simulada pelo programa. As poucas cenas produzidas com os atores eram, 
surpreendentemente, menos fortes do que as exibidas no Jornal Nacional.   
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Há, portanto, uma outra simulação presente no programa, desta vez percebida no 

funcionamento conjunto da narrativa. Assistimos, então, a uma simulação teatral completa do 

ritual jurídico. Neste tribunal mediático, o espectador é apresentado à vítima, às testemunhas, tem 

acesso às provas do crime e o assiste como “testemunha do mundo”. O veredicto, que já é dado 

desde o início quando a foto do foragido aparece como cenário para o apresentador, será 

confirmado e acatado repetidas vezes durante o esquete. O mandado de prisão é expedido no final 

do quadro. Basta ao telespectador indignar-se com a justiça e com o criminoso. Movido pelo 

medo – que a sensação de catástrofe transforma em desejo de justiça – , o público é impelido a  

concretizar a denúncia.  

Com este gesto, o programa se reveste da autoridade agora conferida pelo público –  que 

acatou sua proposta. Com este novo uniforme, poderá cumprir seu novo papel: uma tarefa de 

‘utilidade pública’ de uma TV justiceira que se converterá no personagem principal de seu 

próprio programa; no único herói capaz de salvar a ordem pública e promover a união da 

sociedade civil. Mesmo que, para que este momento possa ser alcançado, alguns pressupostos 

básicos do direito tenham que ser esquecidos. A missão do programa é maior do que os detalhes 

burocráticos que amarram o poder judiciário. Estamos diante da formação discursiva da TV 

Globo. 

 

4.3  A trama discursiva 

Após analisar a complexa estrutura narrativa do programa, é preciso perceber, mais 

detidamente, as estratégias discursivas que estão sendo postas em prática. Cabe-nos, neste 

capítulo, mapear que operadores discursivos constituem-se a partir deste emaranhado narrativo. 

Desta maneira, um dos pontos de partida possíveis para este tipo de análise pode ser, por 

oposição, o caminho sugerido no capítulo anterior. 

 Uma vez que, ao descrevermos a trama narrativa, mostramos de que forma o programa 

precisa incluir, nas imagens da simulação, uma série de marcas de verdade, será necessário iniciar 

este capítulo de análise mostrando a outra face da estratégia discursiva do programa. Deveremos 
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mostrar, portanto, de que modo a análise do programa também nos permite identificar algumas 

marcas de mentira. Estas, no entanto, de modo contrário às marcas de verdade, estarão sendo 

muito bem escondidas entre os elementos constitutivos da malha narrativa do programa. 

Se a utilidade de marcas de verdade, espalhadas pelas simulações, é facilmente explicada, 

por que, então, os editores do programa insistem em apresentar casos construídos a partir de 

diálogos que não podem ser confirmados13? Este capítulo de análise pretende mostrar que esta 

artimanha perigosa se justifica pela necessidade que o programa tem de construir, em seus 

esquetes, uma clara polarização entre bem e mal. Desta forma, estaremos analisando abaixo as 

principais estratégias discursivas em que este maniqueísmo será revelado ao público. Veremos, 

portanto, qual será o cruel resultado do encontro entre a maldade, sempre impune graças à 

incompetência da justiça, e o bem, representado pela sociedade indefesa, ingênua e desprotegida.  

Assim, estaremos, a partir de agora, iniciando um percurso que – após mostrar como é 

possível incluir, nas simulações, “informações” impossíveis de serem comprovadas – irá analisar 

as diferentes formas de se caracterizar discursivamente o confronto desigual entre bem e mal. 

Depois disto, mostraremos como todos estes elementos combinados podem construir –  através 

da materialidade discursiva do silêncio, do som e da imagem – uma verdade que sequer pode ser 

dita. Finalmente, veremos como a construção deste maniqueísmo será fundamental para o 

surgimento do personagem principal do programa: aquele que irá determinar como a justiça deve 

fazer o seu papel – o próprio Linha Direta.  

  
4.3.1  A verdade que se inventa 

 
“A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer” 

(Mario Quintana) 
 

Se o nível discursivo da trama narrativa insere, nas imagens da simulação dos crimes, 

marcas de veracidade que atestam que o que estamos vendo corresponde fielmente ao 

                                                   
13 Ver, a este respeito, o próximo tópico de análise. 
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acontecimento, veremos aqui, em uma análise de dois esquetes diferentes, de que forma o oposto 

também acontece. Ao lado das marcas de verdade também serão percebidas mentiras que se 

dissimulam por entre a complexa trama narrativa. Estas ‘exceções à verdade’ se ajustam tão bem 

ao perfil que está sendo construído para o criminoso que chegam a passar despercebidas.  

Os editores do programa parecem ter inserido, em alguns momentos,  cenas de simulação 

inspiradas em suposições que, embora atendam ao intuito de ilustrar melhor a história contada, se 

constituem a partir de elementos cuja veracidade parece impossível de ser confirmada. Estas 

inferências do programa, no entanto, não são vazias de conteúdos significantes. A partir do modo 

de oposição maniqueísta, que o programa exige, estas ‘ilustrações’ vão colaborar com o desenho 

de um perfil específico para os criminosos – o mais maligno possível. 

Estes dois exemplos, no entanto, não são os únicos percebidos durante a análise do 

material gravado. De modo semelhante ao que ocorre em todas as análises desenvolvidas neste 

trabalho, as estratégias discursivas são recorrentes. Como o objetivo maior deste trabalho não é 

uma análise conteudística, recorreremos, em todas as ilustrações, a casos emblemáticos, nunca 

únicos, ou que representem uma exceção. Esta opção também é muito facilitada pela constatação 

de que o programa se estrutura de maneira bastante uniforme, apresentando, semanalmente, 

modos muito semelhantes de narrar suas histórias.  

Vejamos, portanto, dois exemplos, em que aparecem cenas cuja veracidade não pode ser 

atestada. O primeiro caso foi apresentado no programa de 22 de setembro de 1999. Trata-se de 

um golpe em que o dono de uma empresa de factoring oferecia rendimentos em dólar aos 

habitantes de Piracicaba (SP). Após levar centenas de pessoas à falência, o estelionatário fugiu 

para Miami, em pleno carnaval, com o que sobrou do dinheiro dos aplicadores de seu banco 

quebrado. Em certo momento, a simulação mostra um diálogo entre o estelionatário e sua esposa: 

 

[Vemos o casal  tomando champanhe dentro do jatinho que os levaria a Miami.] 

Mulher (pergunta ao marido): E agora? 
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[Vemos o marido responder com um sorriso cínico nos lábios (aliás, presença constante em todo 

o esquete)]. 

Marido:  Agora, meu amor, vamos recomeçar a nossa vida.. 

[Ambos riem. Corte rápido. A seguir, ouvimos a voz do narrador contando a história da velhinha 

que, por causa do golpe, tenta o suicido. Vemos a imagem da atriz que representa a anciã se 

trancando dentro do banheiro em prantos. O sobrinho, bate desesperadamente à porta.] 

 

     

 

Ou seja, o estelionatário recomeça sua vida regada a champanhe e jato particular, 

enquanto uma de suas vítimas, sem chances de recomeçar, tenta dar cabo da própria vida. Pouco 

mais adiante, a cena se repete: a voz do advogado das vítimas, em off, está descrevendo o caráter 

frio e calculista do criminoso. As imagens mostram uma simulação do casal relaxando numa 

piscina (não se sabe onde) brindando com mais champanhe e o mesmo riso cínico de certeza da 

impunidade.  

Falaremos, mais adiante, das marcas visuais da 

maldade. Por ora, vale mostrar que, neste episódio, o 

sorriso cínico é utilizado como operador discursivo 

para atestar a maldade e a frieza do estelionatário. 

Quanto à questão da verdade que não pode ser provada, 

os exemplos são claros. Ninguém presenciou o diálogo 

do casal no jatinho. Nem mesmo a tripulação da aeronave. O mesmo pode ser dito da cena na 
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piscina. As duas imagens atestam uma certa ‘licença poética’ do programa. Uma prova desta falta 

de veracidade é que, durante a exibição do programa (pelo menos é o que nos informa o 

apresentador),  o estelionatário, que, na simulação, teria fugido para Miami, foi reconhecido por 

um telespectador e foi preso. O apresentador diz que a prisão foi feita, ainda durante a 

apresentação do programa, na cidade de Feira de Santana (BA). Lá, nosso foragido era 

proprietário de uma locadora de automóveis. Portanto, se a fuga de jatinho para Miami existiu, 

ela não foi permanente. 

No Linha Direta exibido em 8 de julho de 1999, percebe-se exemplo semelhante. Desta 

vez, estamos diante do caso de uma ex-chacrete que foi condenada como mandante do 

assassinato do marido. Os assassinos estão foragidos. Durante a reconstrução do crime, 

deparamo-nos com um diálogo tão macabro quanto inusitado. Após espancarem brutalmente a 

vítima e colocá-la embrulhada num saco plástico na mala do carro, os dois assassinos chegam 

numa praia deserta para completar o serviço. 

 

[A imagem mostra o porta-malas do carro sendo aberto. A vítima, completamente embrulhada 

em um saco plástico,  ainda se mexe,  indicando que ela está viva]. 

Assassino (para o comparsa):Ué?! Parece que esse cara ainda tá vivo! 

Comparsa (com um sorriso maligno e um olhar frio): Pior para ele. 

[Após esta conversa, os bandidos ateiam fogo ao carro e a vítima acaba sendo queimada viva]. 

 

       
 

Ora, se um dos acusados – detido pela polícia  no final do mesmo mês em que o programa 

foi ao ar –, em seu interrogatório, nega sua participação no crime, se o outro continua foragido e a 
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vítima já não pode mais se pronunciar sobre sua morte, cabe perguntar: como é que a Globo sabe 

deste diálogo sinistro entre os assassinos? A perícia técnica pode até concluir se um corpo foi 

queimado ainda vivo ou se já estava morto. Mas o diálogo trata-se, evidentemente, de uma 

suposição. 

Como no exemplo anterior, o programa insere ingredientes, em sua fórmula, que acabam 

sendo aceitos sem problemas como verdades inquestionáveis pelo telespectador. Principalmente 

depois de todos os fatos expostos a partir da trama narrativa do programa. Diante de tanta 

maldade, não seria surpresa alguma estes diálogos entre aquelas pessoas. O contrário, algum 

traço de humanidade destes monstros, é que seria de espantar. 

 

4.3.2  O silêncio do mal X A falta de sentido do bem 

É possível perceber, na organização dos esquetes do programa, um outro artifício que irá 

funcionar na construção do maniqueísmo das histórias veiculadas. Neste tópico, estaremos 

analisando de que forma a caracterização da maldade do assassino é realçada a partir de um gesto 

de silenciamento de sua voz. Este silenciamento se dá em três momentos diferentes dentro da 

reconstituição. O assassino, em momento nenhum, tem seu passado mostrado. Tampouco sua 

versão sobre o que de fato aconteceu merece ser simulada. Além disto, a própria voz do foragido 

é silenciada no momento em que sua prisão se concretiza. 

Inicialmente, será preciso recorrer aos estudos a respeito das formas de silêncio. Orlandi 

percebe que “há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no sentido 

(...). As próprias palavras transpiram silêncio” (Orlandi, 1997). O que permite a conclusão de que 

o silêncio não fala: significa. Mas este silêncio difere da instância do implícito, proposta por 

Ducrot. Enquanto a significação implícita “aparece – e algumas vezes se dá– como sobreposta a 

uma outra significação” (Ducrot, 1987), “o sentido do silêncio não é algo juntado, sobreposto 

pela intenção do interlocutor: há um sentido no silêncio” (Orlandi, Idem). Portanto, o que se 

propõe, a partir desta definição, é evitar pensar o silêncio de modo a atribuir-lhe um sentido 
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metafórico em relação ao dizer. Não cabe traduzir o silêncio em palavras, mas “conhecer os 

processos de significação que ele põe em jogo. Conhecer os seus modos de significar” (Ibidem).  

Ancorada neste suporte teórico, Orlandi percebe de que forma o gesto de silenciamento se 

constitui em uma política de sentido. Esta política se constitui a partir de dois movimentos. Do 

primeiro, o silêncio constitutivo, decorre o fato de que, ao dizermos algo, sempre apagamos 

outros sentidos possíveis que acabam sendo postos de lado, descartados. É neste nível que 

percebemos de que forma há coisas que são ditas para que outras não sejam mencionadas. Esta 

estratégia de silenciamento é sempre percebida nos discursos autoritários próprios da ditadura. 

Há, ainda, uma outra forma de silêncio: o fundador. A análise, desenvolvida por Orlandi, 

das músicas de Chico Buarque durante a ditadura, permite a constatação de que, se há um 

silêncio que apaga, há ainda outro que explode os limites de significar. Desta forma, o gesto do 

compositor responde à ditadura fazendo, habilmente, com que este silêncio imposto possa 

significar de outros modos. 

Nosso esforço, nesta análise, será o de tentar perceber  – como no caso das canções de 

Chico – outros significados para aqueles silêncios produzidos pelo programa. Sabendo, inclusive,  

que, este gesto de silenciamento se assemelha à estratégia autoritária do direcionamento do 

sentido. Mas o programa não se constitui apenas de palavras: ele também é feito por imagens. 

Souza percebe que o que se dá em relação à palavra, também se aplica às imagens. “Há imagens 

que não estão visíveis, porém sugeridas, implícitas a partir de um jogo de imagens previamente 

oferecidas. (...) Outras são apagadas, silenciadas, dando lugar a um caminho aberto à 

significação, à interpretação do texto não-verbal” (Souza, 2000). Voltaremos a falar sobre o 

silenciamento das imagens nos exemplos que serão analisados logo abaixo. 

O primeiro silenciamento exercido pelo programa diz respeito ao modo como o passado 

dos envolvidos é apresentado nos esquetes. As virtudes das vítimas são apresentadas a partir de 

histórias de família e amigos, das fotos de infância, de seus momentos de conquistas e vitórias. 

Em suma: as vítimas têm sempre passado – e sempre feliz, embora batalhador. Em contrapartida, 

o passado do foragido é sempre uma incógnita. Os únicos acontecimentos anteriores de sua vida a 
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serem mostrados são os antecedentes criminais que contribuem para construir o terreno para o 

crime. De maneira semelhante, o acusado também nunca tem família. Quando esta aparece, é 

apenas no contexto temporal atual (após o crime) e acaba sendo colocada também no papel de 

vítima. 

Este silenciamento estrutural é uma regra tão seguida pelo programa que não há sequer a 

necessidade de analisar exemplos a este respeito. O objetivo desta artimanha é claro: quanto 

menos passado o foragido tiver, menos humanidade vai poder ser percebida. Em contrapartida, 

quanto mais informações tivermos sobre a vida da vítima, mais sentiremos a perda daquela 

existência. Assim, o gesto de silenciamento não se esvazia do sentido de caracterizar a oposição 

maniqueísta necessária. 

O segundo aspecto inerente a esta proposta de silenciamento em relação aos assassinos 

diz respeito à construção da verdade. Em raros momentos do programa, os acusados pelos crimes 

são ouvidos. A maioria, é claro, porque se encontra foragida. Nos poucos casos em que os 

acusados têm direito à voz, eles continuam excluídos do artifício da simulação. Enquanto a fala 

das vítimas e dos investigadores vem sempre apoiar e complementar os sentidos das imagens 

apresentadas, as alegações ou desculpas dos acusados não merecem a instância da reconstrução 

de imagens.  

Uma exceção, que acaba confirmando a regra, é o caso veiculado no dia 07 de outubro de 

1999, em que o marido teria estrangulado a própria mulher. Sua versão de que a vítima apenas 

sufocara sozinha mereceu a simulação. No entanto, com destaque no canto superior esquerdo da 

tela, o programa adverte o espectador com a legenda “Versão de Leonardo”. Logo após, o 

programa já coloca no ar a “versão da acusação”, articulando-a ao choro indignado da mãe da 

vítima. Neste clima, ela acusa o ex-genro e clama por justiça. O desaparecimento do acusado 

reforçou as suspeitas de que ele, de fato, seria o assassino. Vale lembrar que este caso ainda não 

transitou em julgado. 

Na semana seguinte, o apresentador Marcelo Resende informa que Leonardo foi preso, 

“em menos de 24 horas depois do esquete ser apresentado pelo programa”. Ele acrescenta, ainda, 
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que a prisão se deu graças a uma ligação anônima de um telespectador do programa. Nesta 

semana, porém, a versão de Leonardo não será mostrada durante a retrospectiva do caso. Apenas 

a versão da acusação será considerada. Leonardo terá direito a falar. E dirá, em linhas gerais, 

sempre a  mesma frase: “Ela passou mal, morreu. Eu não toquei nela um instante”. 

A seqüência abaixo pode mostrar como, por mais que Leonardo se diga injustiçado, a 

imagem de assassino será reforçada o tempo todo pela roteirização do programa, que intercalará 

as cenas do assassinato com as declarações desesperadas dos parentes da vítima. Depois de 

apresentados trechos da mesma simulação da semana anterior, vemos a mãe da vítima, aos 

prantos e em close: 

 

Mãe: Só pode ter sido este desgraçado (...) Eu falei: prende ele, eu sei que foi ele, ninguém fez 

nada. 

[Corta para a imagem do detido que tenta se defender. Sua expressão é de quem sofre uma 

injustiça] 

Acusado: Poxa, era a mulher da minha vida, a gente era muito apaixonado mesmo. (...) A gente 

ficava o tempo inteiro se beijando. 

[Corta para o apresentador no estúdio, com a imagem do preso servindo de cenário] 

Apresentador: Para não ser reconhecido, Leonardo raspou o bigode. 

.................................... 

[Vemos o restante da simulação intercalada pelas declarações dos parentes que incriminam o 

viúvo pela morte da mulher. Corte para a imagem de Leonardo] 

Acusado: Minha mulher passou mal, eu tentei socorrê-la, infelizmente ela veio a falecer. Tô 

sofrendo muito com isso até hoje. 

Apresentador: A entrevista de Leonardo é interrompida [pelo irmão da vítima]. Veja o desabafo 

do irmão: 
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[A cena agora se passa dentro da delegacia. O irmão da vítima, de pé, enraivecido, briga, 

verbalmente, com o acusado, sentado e algemado, fazendo cara de inocente o tempo todo. A 

transcrição do bate-boca, a seguir não é integral] 

Irmão: Tudo bom? Seu safado! Sem vergonha!! 

................................. 

Acusado: Eu vou provar minha inocência... 

Irmão: Como? Teve duas oportunidades e não provou ? 

.................................... 

Irmão: Por que não fez isso com um homem? Você tá pensando que é o quê? 

Acusado: Eu sou um injustiçado. 

Irmão: Não adianta não (...). Agora você ai pagar tudo que fez. 

Acusado: Eu vou provar... 

[Corte rápido para a simulação. Desta vez, do assassinato. Podemos ler a legenda “versão da 

acusação”. Depois, a imagem volta para o apresentador no estúdio, dizendo que dois laudos 

incriminam Leonardo: um afirma que havia marcas de unhas no pescoço da vítima; o outro diz 

que ela foi estrangulada. Depois disto, o programa termina com a declaração da promotora 

responsável pelo caso, concluindo que ele é culpado] 

 

Vemos, nesta seqüência, como a cada declaração de inocência do acusado, o programa 

intercala uma outra ainda mais enfática, que não só atesta que ele de fato é um criminoso como 

ainda reafirma o cinismo do preso. Nos dois movimentos, sua maldade é ainda mais realçada. No 

final, a indignação do irmão da vítima deverá coincidir tanto mais com a indignação de todos os 

telespectadores quanto mais bem sucedida tiver sido a estratégia do programa. Na seqüência 

analisada, quanto mais o acusado se diz inocente, mais irritado fica o irmão da vítima. Tanto que 

ele encerra a discussão taxativo: “Eu só quero que vocês me retirem daqui. Eu não suporto mais 

ficar no mesmo ambiente desta pessoa aí “.  
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 Por mais que clame sua inocência, a voz do acusado será sempre sobrepujada pela raiva 

da indignação com relação ao crime hediondo. Então, o que o Programa propõe, ao vetar a 

simulação aos acusados, é, na verdade, invalidar suas declarações. Ora, já que este recurso é a 

descrição da verdade, ele aponta ao telespectador a constatação de que os acusados, ao não 

merecerem o recurso da simulação e seu efeito de realidade, não podem ser outra coisa senão 

culpados. Nos raros momentos em que o direito à voz é dado ao acusado, sua fala também será 

utilizada para enfatizar sua maldade e cinismo. Mas, vejamos, agora, como esta estratégia de 

silenciamento se efetiva quando o foragido, também preso a partir da denúncia originada pelo 

programa, não se comporta da maneira pacata como fez Leonardo. 

 É o caso apresentado na reportagem que encerrou o programa de 16 de novembro de 

2000. Depois de vermos dois esquetes sobre crimes diferentes, somos colocados diante da 

imagem de um homem algemado caminhando, preso, vindo em nossa direção. Subitamente, este 

homem tenta cabecear a câmera. O gesto é congelado em sincronia com um efeito sonoro 

usualmente utilizado nos filmes de terror para provocar susto. O corte é rápido para a imagem do 

apresentador no estúdio. Ao fundo, como cenário, vemos a imagem congelada do preso pouco 

antes de dar a cabeçada que acabamos de ver. Mas não tão antes que não possamos conferir a 

expressão de maldade em seu rosto. Neste momento, Domingos Meirelles (o apresentador) 

esclarece-nos tudo: “Esse homem que você acabou de ver tentando agredir policiais e jornalistas 

(...) é acusado de matar duas pessoas. (...) Ele estava foragido há dois anos, mas, graças à sua 

denúncia, ele foi preso” 14. 

Enquanto o programa apresenta uma breve reprise do esquete, apresentado no dia 12 de 

outubro de 2000, que reconstrói os dois assassinatos cometidos pelo foragido, podemos começar 

a perceber a estratégia de silenciamento da voz do assassino. Ao selecionar o gesto da cabeçada 

na câmera, o programa utiliza um recurso discursivo, que será analisado mais adiante, que 

permite ao programa buscar a empatia do telespectador com a vítima, ao colocá-lo como alvo 

                                                   
14 Esta e todas as outras citações deste exemplo se referem à edição do Linha Direta que foi ao ar em 16 de novembro 
de 2000. 
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simbólico do crime que está sendo recontado pela simulação. De modo semelhante aos exemplos 

que veremos logo mais, em que dezenas de revólveres atiram na câmera, nosso foragido 

ensandecido tenta agredir não só policiais e jornalistas, mas também os telespectadores. Este 

efeito de empatia será fundamental para que a voz do assassino – que está sendo calada– possa 

gritar violência. O gesto da cabeçada se transforma na síntese, não só do comportamento do 

acusado, mas também de sua personalidade. 

Terminado o resumo da simulação, o programa nos mostra as cenas gravadas no momento 

da chegada do prisioneiro à delegacia para prestar depoimento. Durante toda a seqüência, o 

apresentador, com sua voz em off, irá narrar todas as imagens mostradas. Neste momento, vale 

retornar à discussão a respeito do silenciamento das imagens. Souza percebe de que modo os 

diferentes meios de comunicação se apropriam do uso da imagem, fazendo com que ela 

signifique de maneiras diferentes, tendo “ora o status de linguagem, ora de cenário ou ilustração” 

(Souza, 2000).  No caso do telejornalismo, o que vemos, em geral, é uma estratégia de 

silenciamento da imagem a partir de “um trabalho de interpretação, operado na mídia, quando 

esta se interpõe entre o espectador e a imagem num processo de produção de significação 

bastante direcionado” (Souza, Idem). 

Embora este processo seja utilizado em diversas instâncias no Linha Direta15, aproprio-

me, neste momento, da constatação, efetuada por Souza, do papel de cenário da imagem no 

telejornalismo. Nas reportagens, a imagem é utilizada para atestar (como ilustração) o que está 

sendo dito. O tempo todo, nestes casos, a voz em off do repórter, direciona as interpretações do 

que estamos vendo. Este mesmo processo estará sendo descrito nos próximos parágrafos. Para 

que fique claro este gesto de direcionamento da interpretação das imagens, descreverei, passo a 

passo, a seqüência apresentada pelo programa.  

                                                   
15 Como vimos nos tópicos de análise anteriores. 
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Apresentador (sempre em off): “Ao chegar, Rubens cospe num 

fotógrafo. Ele está enfurecido”.  

[Vemos a imagem de um homem algemado, com cara de poucos 

amigos, cuspindo em alguém. Podemos perceber ainda que a rua 

está cheia de repórteres acompanhando a prisão]. 

Apresentador:  O irmão do acusado tenta impedir a filmagem. 

[O irmão tapa a câmera com a mão. Alguém não identificado retira  

a mão que impedia a câmera de mostrar o que estava acontecendo. 

Nesta seqüência há outra informação, discretamente ignorada pelo 

programa. Pouco antes de tapar a câmera, podemos ouvir o irmão 

do acusado dizer: “Não ta  autorizado a filmar nada”]. 

 

 

 

Esta declaração do irmão do acusado é importante. Ele não concedeu autorização aos  

repórteres para efetuarem a filmagem da prisão do foragido. Mesmo assim, continuamos vendo 

dois policiais tentando controlar o feroz criminoso. Na seqüência, vemos uma sonora do delegado 

declarando que o preso está prestando depoimento. Ele acrescenta, ainda, que o detido já se 

acalmou. Vejamos se é isto o que mostra a seqüência seguinte: 

 

Apresentador: “Só que, ao sair da sala, Rubens continuou enfurecido. E tentou dar outra 

cabeçada no cinegrafista” (grifo nosso). 

[Vemos o foragido sair da sala em que prestou o depoimento. Ele realmente continua bravo. Ao 

se aproximar da câmera, desfere o mesmo golpe que já tínhamos visto na abertura da 

reportagem.] 

[Corte para uma tomada do foragido, de costas, sendo levado algemado para a cadeia. 

Enquanto isso, a voz do apresentador encerra a  reportagem] 

Apresentador: “Rubens se recusou a dar entrevista e vai permanecer preso enquanto aguarda 

julgamento”.  



 77

       
 Percebe-se, nesta seqüência, um ato falho do apresentador. Na verdade, o foragido não 

tentou dar outra cabeçada na câmera. Aquela foi sua única tentativa. O telespectador, de fato, via 

a cena pela segunda vez, já que a edição abriu a reportagem com esta cena. Mas, na realidade,  

apenas uma cabeçada foi desferida. Este pequeno “deslize” também não é vazio de significados; 

ao duplicar a agressão, o programa nos faz acreditar que o preso é tão perigoso e incontrolável 

que, mesmo algemado e acorrentado, tenta agredir policiais e jornalistas. Perto desta constatação,  

a declaração do delegado, que afirmara que a “fera” havia sido domada, soa como mais um erro 

da instituição jurídica. 

 Como “toda seqüência de enunciado é lingüisticamente descritível como uma série de 

pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação” (Pêcheux, 1997) e é justamente 

“nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso” (Idem), podemos, então, atribuir 

outro sentido às cenas que acabamos de ver. Se tomarmos como verdade a declaração do 

delegado, de que o acusado se encontrava calmo durante seu depoimento, podemos concluir que 

sua raiva se devia à presença da imprensa filmando sua prisão. Como ouvimos da própria boca do 

irmão do acusado, não havia autorização para a filmagem que, mesmo assim, continuava. Vale 

lembrar que, na primeira cena, ao contrário do que nos diz o apresentador, o acusado não cospe 

em nenhum dos dois policiais que estão segurando-o, mas em um fotógrafo que registrava sua 

prisão. De modo semelhante, ao sair do depoimento, o alvo da cabeçada do criminoso não será 

nenhum dos dois policiais que o acompanham, mas a câmera do Linha Direta. 

 Esta outra interpretação das imagens gravadas permite mostrar o gesto de produção de 

sentido proposto pelo Programa nesta seqüência. Um gesto de agressão – duplicado pela edição e 

pela narração do programa – que poderia significar a raiva de alguém que continua sendo 
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filmando mesmo depois de ter negado explicitamente a autorização para isso, é re-significada 

como mais um gesto ensandecido de um assassino incontrolável.  

A Constituição brasileira, reza, no parágrafo X do 5º Artigo do Capítulo 1 que: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem [grifo nosso] das pessoas, 

assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

Ora, estamos, portanto, diante de uma cena explícita de violação dos direitos e garantias 

fundamentais daquele cidadão. Vale lembrar, ainda, que não existe uma única cláusula na 

Constituição e no Código Penal que autorize órgãos de imprensa a violar este direito16. 

Por outro lado,  o Código Penal alerta, no artigo 146, que  “constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a 

capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda” é 

crime passível de pena de detenção de três meses a um ano. Neste caso, podemos chegar à 

seguinte conclusão: ao insistir em violar o direito de uma pessoa imobilizada pela força policial, 

cujo único meio de defesa encontrado acabou sendo a tentativa de agressão (por cusparada e 

cabeçada), a imprensa também estaria incorrendo numa prática pouco recomendada pela 

legislação brasileira. 

Não se trata aqui de exercer a função de advogado de defesa do suspeito, mas de chamar a 

atenção para o potencial de autoritarismo que pode proporcionar esta estratégia de silenciar  

imagem e voz e direcionar os sentidos. A constatação, em imagens explícitas, da virulência do 

detido permitiu, a quem estava veiculando estas imagens, incorrer, por sua vez, também em uma 

violência contra o acusado17. Desta vez, impunemente. Não me refiro aqui à noção usual de 

                                                   
16 Prova disto é que, quando criminosos de colarinho branco, ou dos estratos mais altos da sociedade, são detidos, o direito de 
preservar a imagem é garantido pelos próprios policiais que efetuam a prisão. Mais uma vez, deparamo-nos com o funcionamento 
ambíguo do Direito brasileiro, dividido entre uma concepção igualitária e uma prática hierarquizada.  
17Este hábito tem sido bastante comum, principalmente em um certo jornalismo investigativo da TV Globo. Vemos com 
freqüência repórteres munidos de câmeras ocultas comprando carteiras de motorista falsificadas, cheques roubados, drogas, entre 
outros delitos, sob o pretexto de confeccionarem provas contra criminosos. Do ponto de vista jurídico, no entanto, a emissora 
também incorre em prática ilícita. Portanto, se um vendedor de cheques roubados está praticando um crime,  o repórter receptador 
está praticando dois: uma vez que tanto adquirir cheques roubados quanto veicular imagens de alguém, sem a devida autorização, 
são crimes tipificados por lei. 
  



 79

violência, aquela que consiste no emprego imediato de força física, mas no conceito de violência 

indireta (latente), proposto por Sodré ao citar Denisov, que “inclui os diversos modos de pressão 

(econômicos, políticos, psicológicos) ou então a ameaça do emprego da força” (Apud Sodré, 

1992). 

 Estamos, portanto, diante de outro exemplo que esclarece como a voz (ou a imagem) do 

criminoso é silenciada. O Linha Direta reduz a participação do criminoso nos esquetes ao gesto 

de reafirmar sua própria maldade. Não importa o que ele diga em sua defesa. O criminoso, como 

o inseto capturado pela aranha, se vê preso na teia discursiva do programa, da qual não consegue 

escapar nunca. Ao contrário, quanto mais o capturado tenta lutar, mais enredado fica. Como nos 

refrões da polícia americana, tudo o que disser acaba sendo usado contra ele. 

 A estratégia de silenciamento não se limita apenas à voz do criminoso. Há ainda um outro 

gesto indicativo de uma política de silenciamento proposta pelo programa. Para entendê-la 

melhor, será necessário fazer uma pequena digressão a respeito do método que os astrônomos 

utilizam para descobrir planetas. Como alguns são invisíveis ao telescópio, os cientistas 

desenvolveram equações complexas que são capazes de descrever as órbitas de todos os planetas 

do sistema solar. Como cada corpo planetário influencia a órbita do seu vizinho, fato comprovado 

pela teoria geral de gravitação dos corpos (proposta por Newton), é possível, a partir dos cálculos 

desenvolvidos por esta lei, perceber que alguns planetas provocam alterações nas órbitas de 

outros. Foi o que aconteceu com Urano e Netuno. Alguma coisa não se encaixava nos cálculos 

orbitais daqueles planetas, o que levou os astrônomos a concluir que estas anomalias só poderiam 

significar a existência de mais um planeta no sistema solar. Cerca de cinqüenta anos depois, 

foram obtidas imagens do planeta Plutão pela primeira vez. 

De modo semelhante, embora a política de silenciamento da voz do acusado seja tão 

visível quanto a lua, um outro silenciamento mais sutil nos esquetes do programa só pode ser 

percebido pela falta de sentido que se apresenta. A análise dos esquetes nos permite suspeitar  

que o programa silencia qualquer característica que possa ser associada à maldade por parte da 

vítima. 
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Na maioria dos casos, não podemos sequer supor a existência deste tipo de silêncio. Em 

alguns momentos, no entanto, uma certa dose de falta de coerência no sentido veiculado, 

principalmente em relação às reações da vítima ao interagir com seu assassino, permite-nos 

supor, como os astrônomos, que alguma coisa pode ter sido calada pelas imagens da simulação. 

Esta dúvida pode apontar, pelo menos em tese, para uma possível existência de um gesto de 

silenciamento, desta vez, no entanto,  senão da maldade, pelo menos de aspectos pouco corretos 

das vítimas. Apresentaremos um breve exemplo que poderá apenas pontuar estas suspeitas, uma 

vez que a certeza dos fatos será impossível de ser obtida. Mesmo assim, será fundamental 

perceber que esta estratégia de silenciamento das características negativas das vítimas é parte 

constante na organização dos esquetes18. 

O Linha Direta de 15 de fevereiro de 2001 apresentou uma história misteriosa. Um jovem 

rico, herdeiro de um patrimônio avaliado em R$ 500 mil vive tranqüilamente em Recife, 

Pernambuco. Ele toca guitarra,  conhece uma mulher por quem se apaixona e se casa. Um certo 

dia, Marcos André conhece Iarei, um vendedor de planos de saúde. Daquele dia em diante, sua 

vida mudou completamente.  Depois que os dois ficam amigos, o jovem Marcos começa a se 

desfazer de todos os seus bens. Os familiares, preocupados, perguntam a ele o motivo. A 

explicação é pouco convincente: ele alega que está investindo em negócios que o deixarão ainda 

mais rico.  

O que vemos na simulação é, no entanto, o oposto. Na mesma proporção em que Marcos 

fica pobre, seu ‘amigo’ Iarei começa, misteriosamente, a ganhar dinheiro. A situação misteriosa 

chega a tal ponto que Marcos chega a fazer papel de motorista particular do antigo vendedor de 

planos de saúde. A trama se desenrola cada vez mais misteriosamente. O jovem Marcos, outrora 

alegre e sorridente, se transtorna cada vez mais. Chega ao ponto, inclusive, de vender, pela 

metade do valor, o carro que havia presenteado ao irmão. No momento em que perdeu tudo, 

                                                   
18 Mesmo que de maneira inconsciente. Dificilmente os ouvidos pelo programa, na sua maioria parentes das vítimas, 
irão falar mal de alguém morto. Principalmente quando este tenha sido assassinado em crimes hediondos. 
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Marcos sai de casa dizendo para a esposa que vai recuperar o seu dinheiro. Horas depois, ele é 

encontrado morto com dois tiros.  

Para a polícia, o vendedor de planos de saúde e a mulher mataram Marcos. A suspeita da 

polícia é de que ambos enganaram Marcos e tiraram todo o dinheiro dele. Quando Marcos entrou 

em desespero e quis reaver o que perdera, foi assassinado. Mas esta versão não responde ao 

mistério. Uma vez que o falso amigo não pegou todo o dinheiro de Marcos de uma só vez, por 

que o jovem teria continuado dando, mês a mês, o dinheiro para seu futuro assassino? A teoria do 

golpe acaba não dando conta do mistério. A tentativa do programa de solucionar o mistério só 

torna o caso ainda mais opaco.  O irmão é taxativo ao dizer que Marcos jamais se envolveria com 

drogas. Até um psicólogo é ouvido para dar sua opinião sobre a possibilidade de uma atração 

homossexual. Na verdade, nada é concluído. O fato é que o assassino continua foragido e as 

razões para o assassinato permanecem um mistério para todos. 

Assim, se a política de silenciamento proposta, a partir do gesto de ocultar o passado do 

assassino, negar-lhe direito à simulação e à voz, ajuda na condução do sentido da maldade 

proposto pelo programa, o apagamento dos possíveis traços pouco bondosos da vítima, por sua 

vez, irão manchar, com marcas de equívoco e falta de sentido, a construção daquela mesma 

verdade. A habilidade do programa reside, então, na capacidade de transformar o mistério que 

cerca o caso em mais um indício da bondade da vítima. Ao ficar cega pela amizade, ela não 

consegue enxergar o perigo que representa aquela falta de amizade. Quando a máscara cair... será 

tarde demais.  

 
4.3.3  O som da maldade X A voz da indignação 

 
“Who´s gonna fight for inocence 
When we always deny the proof 

Who´s gonna fight for justice 
When you wash our hands off the truth.” 

(Deborah Blando) 
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Outro elemento discursivo fundamental na construção dos sentidos do programa é a 

materialidade sonora, responsável pela construção do clima e do suspense que permeará todas as 

cenas dos esquetes. Para percebermos melhor o funcionamento da materialidade sonora no 

programa, escolhemos um esquete apresentado no programa de 5 de outubro de 2000.  A razão da 

escolha é a presença de uma trilha sonora única em todo o esquete: uma música de Débora 

Blando. A cantora participa do programa porque o esquete conta a história de sua prima, 

assassinada pelo próprio marido.  

A música pergunta, em um trecho de sua letra: ‘quem vai lutar por inocência, quando nós 

sempre negamos as evidências? Quem vai lutar pela justiça, quando tantos lavam as mãos?’. 

Estamos diante de uma trilha que poderia parecer apenas um recurso ilustrativo, mas que se 

constitui em uma materialidade significativa.  

Para escutarmos como a variação nos arranjos, ritmos e instrumentos utilizados na 

composição da trilha sonora estará indicando a personalidade dos personagens que aparecerão, 

vamos descrever alguns momentos do esquete, bem como a trilha sonora escolhida pela produção 

para cada uma das cenas-chave. Para ficar mais bem explicado, a tabela abaixo relaciona as 

imagens ao que está sendo contado e à forma como a música é tocada. 

Situação descrita Imagem da seqüência Tipo de versão   da canção 
cenas da infância das duas 
primas. 

As meninas brincando, felizes. Arranjo romântico, lento, ao 
piano. 

Menina já adolescente Menina começa a virar mulher Versão original da música.  
Surge o namorado. Vemos o flerte entre os dois  Rock Pesado. 
A mãe fala da filha detalhe da foto da vítima Voz da cantora ao  piano. 
Vítima imita a prima. 
Surge o namorado, que a 
xinga: “Polaca ridícula” 

Imitação sendo interrompida pelo 
gesto agressivo de ciúme 

A música original dá lugar a 
versão em Rock-balada quando o 
namorado aparece. 

Os namorados discutem Ele se mostra violento Trilha orquestrada –Ação 
O namorado vai jogar Cenas do cassino clandestino Solo de guitarra – rock 
O namorado violenta a 
própria mulher 

Cenas fortes sugerindo violência 
sexual 

Orquestra, tons graves com 
tambor, típico de suspense 

Marido bate nela na rua Cenas da agressão Continua a trilha de suspense 
Narrador fala da separação Vítima  recomeça a vida.  Versão original, com orquestra 

romântica  
Ex-marido a ameaça Imagens dele assediando-a Rock balada com solos de 
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guitarra 
O assassinato está prestes a 
acontecer 

As imagens mostram o transtorno 
do ex-marido 

Fusão da trilha ao piano com os 
sons graves de suspense. 

O assassinato acontece Vemos as imagens do tiro 
fatídico 

Trilha de suspense, num 
crescendo, até o tiro. Depois,  
orquestra com violino e tambor  

Cantora fala sobre a prima Declaração da cantora Nenhum Som 
Apresentador fala da fuga Imagens do apresentador Balada com solo de guitarra 
A fuga Vemos a fuga do assassino Solo de guitarra e  suspense 
Cantora fala da menina. 
Emociona-se e canta. 

Fotos da vítima. Fecha com close 
na Cantora. A legenda traduz a 
letra da música.  

Cantora acompanhada apenas de 
um efeito de coro do teclado à 
capela a música toda. 

 
O que este esquema, um tanto longo, pode apresentar, em resumo, é que a bondade e a 

inocência da vítima são contrapostas à maldade e à iniqüidade do assassino. Esta oposição se 

constitui através da variação no ritmo, no andamento e nos  instrumentos utilizados para fazer a 

versão da música que serve como pano de fundo para todos os acontecimentos simulados, ou 

narrados pelo apresentador. 

Toda vez que a vítima aparece, o arranjo é romântico. Quando o assassino é apresentado, 

a música se transforma em um rock mais pesado. Nos momentos em que a violência começa a 

aflorar, o que era rock se transforma em orquestra. Primeiro, de ação e, depois, de suspense. No 

momento da separação, o ritmo é quebrado e a canção volta a ser apresentada com ares de 

romantismo e inocência. No entanto, com as ameaças do criminoso, a orquestra volta a preencher 

o plano sonoro das simulações. A orquestra segue seu ritmo num crescendo até que o assassinato 

se confirma. Neste momento, a trilha volta a ser romântica, mas, desta vez, estará impregnada de 

tristeza. A inocência presente nos primeiros acordes se esvai. Em seu lugar, começam a ser 

ouvidos acordes lamentosos de tristeza. Estes acordes, mais adiante, irão se transformar em 

indignação. 

Até aqui descrevemos as duas vozes presentes na trilha sonora: a da maldade e a da 

inocência. Mas, no fechamento da esquete, temos ainda uma terceira voz: a da própria cantora e 

compositora da canção. Ela canta à capela, acompanhada apenas de um som de coro produzido 

pelo teclado eletrônico. Esta voz não é a da maldade ou a da inocência. É a da indignação que faz 
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uma pergunta desesperada. Enquanto ela canta, podemos ler a legenda com a tradução do que ela 

está dizendo: “Quem vai lutar por inocência, quando sempre negamos as provas? Quem vai lutar 

por justiça, quando todos lavam as mãos?” 

 Assim, podemos concluir, respondendo à pergunta que nos é feita durante todo o esquete 

e que é resumida na voz da cantora. A resposta, óbvia, nos permite definir esta terceira voz neste 

esquete: a voz da indignação, que deverá também ser despertada no telespectador. Esta é a voz do 

programa. Justamente ele, que se coloca como resposta à pergunta indignada da cantora. 

Cabe, ainda, chamarmos a atenção para esta nova forma de revolta: a indignação 

transformada em mercadoria. Na medida em que uma cantora aceita ‘compor’ (ainda que 

simbolicamente) a trilha sonora do assassinato de sua própria prima, podemos perceber o 

funcionamento perverso da lógica que rege a indústria cultural contemporânea. Trata-se de um 

modelo em que o desejo de sucesso se disfarça com a máscara da dor e o cinismo  se traveste em 

indignação. 

 

4.3.4  Gestos que se repetem X Destinos que se cumprem 

Há momentos, na simulação do programa, em que um gesto, aparentemente casual se 

mostrará re-significado mais adiante de maneira fundamental (e trágica) dentro da narrativa. Esta 

associação racional, fruto de uma repetição intencional, pode revelar o gesto de efeito metafórico, 

nos moldes definidos por Pêcheux. Este efeito é um “fenômeno semântico produzido por uma 

substituição contextual” (Pêcheux, 1984). A este respeito, Orlandi acrescenta que “este 

deslizamento de sentido entre x e y é constitutivo tanto do sentido designado por x como por y” 

(Orlandi, 1999). Assim, este efeito metafórico será o lugar da interpretação, da ideologia e da 

historicidade. 

 Então, é no momento em que a língua se oferece ao equívoco que os gestos ideológicos 

de produção de sentido transbordam. Cabe perceber, portanto, que novo sentido o Linha Direta 

propõe, ao utilizar o recurso da repetição metafórica de imagens. Lançaremos mão, para isso, de 
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dois exemplos que revelam este recurso: o primeiro, explicitamente, e o segundo, de modo 

simbólico. 

Durante a apresentação do caso – veiculado na edição de 24 de agosto de 2000 –, o 

programa constrói, na simulação, uma partida de futebol entre amigos. Este será o motivo do 

crime. Um amigo irá matar o outro. Apenas porque a vítima retirou o assassino do time titular. 

Antes, porém, vemos uma partida comum. O assassino permanece no banco de reservas e pede 

para jogar. Quando a vítima é taxativa ao proibir sua entrada em campo, vemos a imagem do ator 

correndo de olhos arregalados com uma faca na mão, tomando a bola dos companheiros e 

furando-a com dois violentos golpes. Enquanto a voz do narrador em off  nos diz: “é o suficiente 

para se enfurecer e acabar com a brincadeira dos amigos a facadas”, a imagem muda para um 

close nas duas facadas sendo desferidas e rasgando a bola. 

Alguns minutos depois, uma briga de trânsito entre os 

dois faz com que, novamente, o assassino puxe a faca contra sua 

futura vítima. O desentendimento é solucionado, mas a amizade 

dos dois fica abalada para sempre. Agora mesmo é que o 

assassino não irá mais fazer parte das peladas de fim-de-semana. 

Mais adiante, nos deparamos com a seguinte seqüência, que 

retrata o que se passou na manhã do mesmo dia em que o crime 

ocorreu: 

A câmera faz um close na mão do assassino que está com 

a faca apontada para o chão, ao lado da perna. Um deslocamento 

do foco da câmera mostra a vítima olhando assustado para a faca, 

logo depois, levanta a cabeça e olha para o ex-amigo.  

Este levanta a faca e corta uma laranja ao meio 

oferecendo ao amigo. Passado o mal-entendido, o assassino 

pergunta sobre o jogo de hoje à tarde. Enquanto a vítima fala, seu 

amigo afia a faca sem parar. Meio curiosa, meio assustada, a 

vítima pergunta ao amigo: “pra que essa lâmina tão afiada?”, ao 
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vítima pergunta ao amigo: “pra que essa lâmina tão afiada?”, ao 

que o assassino responde: “é que mais tarde eu vou matar um 

porco”. O jogo da repetição e da surpresa não deixa dúvidas a 

respeito da premeditação do crime. A outra seqüência, será 

justamente a que culminará com o assassinato a facadas sendo 

efetivado. 

O outro exemplo encontra-se no programa de 16 de novembro de 2000. Trata-se do 

assassinato do prefeito de uma cidade do interior do Nordeste. Os principais acusados são o vice-

prefeito, um deputado estadual e um deputado federal – todos primos da vítima. A suspeita é 

motivada por uma fita, gravada pelo prefeito, declarando que, se algo acontecesse a ele, a culpa 

deveria ser atribuída a seus primos. Ele sabia que ia morrer: seu destino estava traçado. 

Neste exemplo, o gesto que se repete é bem mais sutil. O prefeito comemora a vitória da 

família nas eleições, com a mulher e com o vice-prefeito. A imagem mostra o primo brincando 

com o prefeito, apontando em direção ao seu peito a garrafa de champanhe, enquanto tenta abri-

la.O prefeito está feliz e acompanha a brincadeira, abrindo os braços como alguém que está 

prestes a ser alvejado.  Pouco depois, a garrafa se abre, a rolha acerta o peito do prefeito em um 

tiro simbólico. A futura vítima, finge-se de gravemente ferido. Enquanto ambos riem, vemos o 

prefeito tombar  imitando o movimento de um corpo atingido por uma bala.  No final do esquete, 

o prefeito é assassinado a mando dos primos e parceiros de brincadeiras desde a infância. O 

gestos se repete... o destino se confirma. 

      
Mas há ainda outro exemplo breve que demonstra como a repetição de operadores 

discursivos, ligada à vítima, é utilizada para reforçar ainda mais a ênfase na tristeza do 

assassinato. É o que acontece em um dos casos apresentados no programa de 07 de setembro de 
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2000. Um jovem é assassinado pelo pai do motoqueiro que foi atropelado pela vítima. A polícia 

suspeita de chantagem. De modo semelhante ao que analisamos em tópicos anteriores,  o silêncio 

em relação à vítima impede a perfeita conclusão sobre o que levou o jovem a aceitar a chantagem 

de seu assassino. 

Talvez para disfarçar esta brecha de sentido, o programa investe no misticismo. Em certo 

momento, vemos uma cena da vítima meditando dentro de uma armação de ferro que se 

assemelha a uma pirâmide. Depois de certo tempo em meditação,  um efeito visual é inserido na 

cena. Vemos uma luz azul clara percorrer todo o metal que forma a pirâmide. A ‘iluminação’ é 

seguida de um efeito sonoro “angelical”. 

Mais adiante, o crime é cometido. O corpo da vítima, após agonizar tentando pedir ajuda, 

jaz ensangüentado na beira do asfalto. A trilha sonora é lenta e dramática. Assemelha-se a uma 

passagem da ópera Carmina Burana (embora não haja citação explícita à obra). Exatamente no 

momento em que o corpo desfalece e cai no chão, a música cessa. 

 

 

 

Vemos, então, o mesmo efeito visual de luz azul formar um 

triângulo na marcação amarela do asfalto. O programa nos revela, 

então, uma nova pirâmide, em que a coincidência fez o corpo da 

vítima tombar. Vemos esta cena de cima. Não há nenhuma indicação 

apresentada que nos comprove ou desminta a existência real daquele 

desenho na rua em que o assassinato de fato aconteceu. Na seqüência, 

o programa repete o primeiro efeito visual enquanto o jovem 

meditava. A imagem funde com ele caindo no chão ao som do 

segundo efeito visual. Enquanto esta seqüência é apresentada, 

ouvimos a voz da mãe dele dizendo que às vezes pensa que “ele está 

numa viagem”. Logo depois, no entanto, a mãe volta à realidade: “mas 

só que é uma viagem que não tem volta”. Neste momento, as duas 

reprises se encerram, vemos a foto dele, o esquete termina.  

Assim, se, no primeiro momento, o efeito de luz representava a 

transcendência do espírito bondoso que meditava dentro da pirâmide, 



 88

 

transcendência do espírito bondoso que meditava dentro da pirâmide, 

no encerramento da esquete, o mesmo efeito indica o desligamento, 

desta feita, da alma àquele corpo. O efeito luminoso, associado ao 

final da música, marca o momento exato da morte.  

Ao remetermos estes exemplos aos conceitos propostos por Pêcheux e Orlandi, podemos 

concluir como a inclusão destas imagens na simulação está longe de não possuir função 

significativa. Ao contrário, se convertem em operadores discursivos capazes de construir outras 

imagens impregnadas de sentidos muito específicos. De maneira explícita, como no gesto da 

facada na bola, ou de modo implícito, como o espocar da rolha da champagne, o programa 

demonstra que a impulsividade e a alegria dos acusados não passam de disfarce. O mal está 

sempre lá. E isto também poderá ser visto pelo telespectador. Assim, a repetição dos gestos re-

significados aponta para a inevitabilidade dos destinos que se cumprem. 

 

4.3.5  Os olhos da maldade 

Se há uma forma rotineira de retratar o mal nos esquetes do Linha Direta, essa se encontra 

no olhar do assassino. Talvez pela inspiração do dito popular, que define os olhos como as 

janelas da alma, o programa resume seu conjunto de marcas de maldade através da expressão 

ensandecida dos olhos das personagens. Em um dos casos mais sangrentos, entre os analisados, 

vemos este recurso como nunca, permeando toda a esquete.  

No programa de 19 de outubro de 2000, somos apresentados a um marido que, por ciúme 

da esposa, mata quase toda a sua própria família. A suspeita do assassino é de que sua mulher 

estaria traindo-o com os irmãos dele. O resultado da chacina: quatro pessoas mortas. E não só nas 

cenas que reconstroem todos os assassinatos, mas também nos momentos de discussão entre o 

assassino e a vítima, podemos ver seus olhos esbugalhados parecendo saltar fora da órbita. 

A cada assassinato, há ainda um outro recurso de imagem. 

Vemos um retrato de família, retocado e colorido à mão, típico do 
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interior do nordeste do Brasil. A cada morte mostrada, a imagem da vítima desaparece do retrato 

que entrelaçará todo o programa. É o contraponto com a outra presença constante: o olhar da 

maldade. E esta oposição entre o mal que revela sua maldade tanto no ato de ver quanto no de 

impedir de ser visto, culmina na seqüência final, que resume tudo o que vimos durante a 

simulação do caso. Vemos uma sala humilde. Na parede, o quadro com toda a família reunida. A 

cada som de tiro, uma das vítimas volta a desaparecer do retrato.  

Quando todos os mortos já desapareceram, a câmera se 

movimenta em zoom, entra no quadro e, acompanhada de um efeito 

sonoro, pára no close da imagem do ator que viveu o assassino... com os 

mesmos olhos esbugalhados, no detalhe. Depois disso, um efeito de 

fusão nos mostra o retrato verdadeiro do assassino. Nesta foto, a expressão do olhar parece mais 

assustada do que maligna, o que não ajudará em nada o criminoso. Nosso veredicto já foi dado, 

pois a verdade (literalmente) saltava aos olhos. 

   

    
 

Encerrei o parágrafo anterior com a mesma frase que dá título ao próximo tópico, para 

explicitar a relação que há entre todos os elementos constitutivos da polarização maniqueísta, 

mostrados até aqui, e a próxima análise. Até aqui, foram pinçados exemplos de casos em que o 
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inquérito policial já estava concluído. Os acusados, cuja maldade foi exacerbada de todas as 

maneiras, eram de fato culpados do crime que cometeram. O programa construiu seu gesto de 

produção de sentido fundado numa verdade jurídica já concluída.  

Vejamos, agora, como todos estes elementos serão postos em funcionamento – de 

maneira ainda mais enfática – em um caso em que ainda não há provas concretas, sequer,  de que 

o crime aconteceu. Desta vez, o sentido que se quer  produzir deverá se tornar explícito mesmo 

sem ter sido expresso por nenhuma palavra. Não há, portanto, exemplo melhor que possa 

comprovar  que o discurso não se constitui apenas de palavras. Assim,  a materialidade sonora e 

visual poderá construir significados ainda mais convincentes do que mil palavras. 

 

4.3.6  A verdade que salta aos olhos 

Há coisas que melhor se dizem calando. Os editores do Linha Direta parecem ter se 

inspirado nesta frase de Machado de Assis para organizar o esquete exibido no programa de 07 

de outubro de 1999.  Trata-se da história de uma moça bonita que queria ser modelo, mas que, 

após se envolver com um namorado que acaba sendo assassinado por traficantes de drogas, 

precisa se mudar para uma cidade do interior de Minas. Lá chegando, conhece Carlão, de quem 

engravida e – talvez por isso mesmo – com quem resolve se casar. O fato é que a moça 

desaparece misteriosamente de casa após uma ruidosa discussão com o marido. Bate-boca 

acompanhado pelos ouvidos atentos dos vizinhos que estranharam o silêncio súbito que se fez 

num certo momento. Depois daquele dia, o marido alega que a mulher - que nunca mais foi vista 

- teria fugido de casa, abandonando a ele e a sua filha de três meses. 

O mistério ainda não foi solucionado. Como não há corpo, não se pode falar em 

assassinato ou ocultamento de cadáver. Por mais que possa ser caracterizado como violento, 

Carlão não pode ser explicitamente tratado como suspeito. Oficialmente, ele inclusive se coloca 

no papel de vítima – de pai abandonado pela esposa que renunciou ao lar. Mas a análise da 

estrutura do esquete vai permitir explicitar de que forma o programa se utiliza de vários 

operadores discursivos para sugerir indícios do que realmente aconteceu. Uma verdade que não 
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pode ser dita em palavras, mas que pode ser sugerida por todos os elementos de sua narrativa de 

modo que possa ser concluída pelo telespectador. Se há coisas que melhor se dizem calando, um 

leve direcionamento do olhar pode ajudar esta comunicação silenciosa que, nem por isso, se torna 

vazia de significados. 

O programa não acusa diretamente Carlão em nenhum momento, mas há um fio condutor 

que direciona as evidências de modo a sugeri-lo como culpado durante todo o programa. Há três 

níveis principais de narrativa que colaboram nesta acusação, que, embora silenciosa, se torna  

inquestionável e veemente. 

- 1º aspecto: quanto à estrutura do programa. Mesmo sem ser suspeito oficial para a 

justiça, Carlão vai ocupar este papel na narrativa. De maneira semelhante ao que já analisamos, 

Carlão não aparece falando, tampouco sua versão   tem direito à simulação. A única coisa que 

aparece é sua foto fazendo parte do cenário, como pano de fundo para a narração de Marcelo 

Rezende. Embora em nenhum momento o programa coloque a legenda de suspeito, acusado ou 

foragido, sob o retrato de Carlão, este espaço e a sua ausência como fonte do programa associam 

sua imagem ao lugar tradicionalmente ocupado pelos vilões da história. Impressão que se acentua 

uma vez que, já na abertura, o programa apresenta a história da esposa desaparecida. Já foi dito 

aqui como sempre o esquete se inicia com a vida da vítima, realçando suas qualidades até o 

momento em que aparece o criminoso sem passado e família, que se envolve com a vítima até o 

desenlace fatal. Ao apresentar a história da esposa, o programa  a coloca no espaço da vítima. Ao 

não incluir Carlão como fonte da narrativa, o coloca no de criminoso. Sem que seja dito em 

palavras, fica descartada, dessa maneira, a alegação de Carlão de que ele sim é que seria a vítima. 

- 2º aspecto: quanto à narrativa do programa. Há uma combinação de declarações, em 

todo o programa, que ajudam a desenhar o perfil psicológico de Carlão, que se assemelha muito 

ao de um assassino. Entre eles, pode-se citar o irmão da desaparecida afirmando que Carlão era 

“esquisitão”; o testemunho dos vizinhos sobre a discussão e depois o silêncio mortal;  a tia da 

vítima vendo as marcas de surra no corpo da sobrinha e a mãe dizendo que sentia que a filha não 

estava feliz. Além disso, o único que inocentaria o marido (o delegado) cai em contradição, é 
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desmentido pelo repórter sobre o álibi de Carlão, muda a versão e fica totalmente desacreditado. 

Até mesmo um irmão do ex-namorado da vítima (o assassinado por traficantes), que nem 

conhece Carlão, ainda assim o incrimina com uma declaração de dúvida cheia de reticências... 

- 3º aspecto: o olhar da câmera do programa.  Este aspecto é um pouco mais sutil, mas, 

talvez por isso mesmo, torna-se o mais persuasivo de todos. Em rápidas imagens e repetições de 

cenas enfáticas, o espectador pode ter certeza do perfil psicológico violento de Carlão. Dessa vez, 

não só pela estrutura do programa ou por declarações de testemunhas, mas pela força 

inquestionável da imagem. 

Essa estratégia se inicia logo na escolha da foto de 

casamento, onde Carlão não parece tão feliz quanto 

deveria. Sua expressão lembra a de alguém com raiva. 

A câmera descreve um movimento descendente sobre a 

foto, do rosto de Carlão a um detalhe quase 

imperceptível, mas fundamental de agora em diante: o 

punho cerrado do marido. E gesto poderia não ser de 

raiva, e sim de nervosismo, muito comum ao noivo no dia de seu casamento. Mas se há ainda 

possibilidade de dúvida sobre o significado real deste gesto, a simulação trata de desvanecê-la. 

Em nada menos que três vezes durante o esquete é 

repetida uma cena do casal discutindo violentamente. O 

bate-boca acaba no momento em que Carlão bate 

violentamente na mesa com o punho cerrado (aquele 

mesmo da foto). A força do gesto é tão grande que 

consegue emborcar uma xícara cheia de café quente. O 

ódio é tanto que o punho permanece cerrado, insensível 

à dor do café quente que escorre pela mão do simulacro 
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de Carlão. A repetição, sendo re-significada, deixa a conclusão elementar para o caro 

telespectador: toda a violência de Carlão já estava insinuada no gesto dissimulado no retrato do 

casamento. Da mesma forma que o destino da mulher já estava traçado. 

Nunca é demais retornar à questão da análise da imagem em sua materialidade própria – 

não verbal e, portanto, desvinculada da linguagem verbal. Souza (1998) desenvolve o conceito de 

policromia por associação ao conceito de polifonia, proposto por Ducrot (1980), segundo o qual 

todo texto traz em si uma pluralidade de vozes atribuídas a diferentes locutores ou a diferentes 

enunciadores, o que permite o aparecimento do dito e do não dito (a voz implícita). Essas vozes 

imprimem ao texto marcas de heterogeneidade (Authier, 1980) como o implícito, a ironia e o 

silêncio. Segundo Souza, essas marcas, no caso das imagens, não poderiam ser limitadas às 

vozes, daí o conceito de policromia, que também abarca o jogo de formas, cores, luz e sombra. 

É justamente com esta possibilidade de se imaginar uma imagem através de outra que o 

programa joga ao propor a repetição do gesto de punho fechado, produzindo esta não-imagem 

(implícita) do caráter violento de Carlão (e, por conseqüência, sua culpabilidade). E será através 

desta estratégia que o Linha Direta executa dois efeitos ideológicos: o "achatamento” do 

telespectador e a "domesticação" da unidade textual, dando lugar a uma única leitura possível e 

silenciando outras.  

O mais grave nesta estratégia é que, se as declarações das outras testemunhas podem ser 

aferidas como verdade, o mesmo não se pode dizer deste gesto do punho cerrado. Trata-se de  

mais uma das ‘mentiras sinceras’ já analisadas, uma vez que não há o menor indício de que este 

gesto tenha acontecido. Assim, o programa reduz ao mínimo a polissemia, trabalhando a imagem 

de modo ilustrativo servindo de amparo ao que ele pretende dizer. Os três aspectos que 

incriminam Carlão são articulados de uma forma que chegamos ao final da narrativa quase sem 

dúvidas. Através dos recursos da simulação foi possível se construir, de modo implícito, em cada 

telespectador, uma verdade inquestionável a partir de indícios impregnados de ausência de 

provas. Uma verdade tão indiscutível que não precisa ser dita, já que sua imagem consegue ser 

ainda mais dura e enfática do que a própria voz do narrador do programa.  
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Somos, portanto, reduzidos a Sherlock Holmes modernos sem chance de desconfiar que 

as provas indiscutíveis estão sendo postas em nosso caminho de propósito. Fixamos nosso olhar 

na certeza da verdade, sem percebermos que este olhar está sendo sugerido (quase imposto) pelas 

lentes do programa. A menos que a própria esposa desaparecida ligue para o programa 

informando seu paradeiro, estaremos para sempre seguros de que, de fato, Carlão matou sua 

mulher e desapareceu com seu cadáver. 

 

4.3.7  O programa como personagem principal de suas reportagens 

Todo este processo analisado de veiculação/construção da verdade faz parte de uma 

estratégia de autoridade que o programa instaura em sua relação com o telespectador. O objetivo 

final é criar condições de participação do espectador que possibilitem ao programa atingir a 

solução de todos os casos apresentados19. Portanto, cabe agora analisar o personagem principal 

do programa, que virá (com a confiança e a ajuda do público) socorrer a justiça em sua tarefa – o 

próprio Linha Direta. 

A questão da estratégia de autoridade está ligada a processos de exclusão e (auto) 

atribuição de prestígios e poderes. Ao descrever as características desta estratégia, Orlandi (1984) 

explicita as relações de forças presentes na academia, do ponto de vista da seriedade dos estudos 

científicos. Segundo esta análise, o enunciador, ao caracterizar algum trabalho como sério, se 

utiliza de uma forma de arregimentação de poder que funciona da seguinte maneira: “aqueles a 

quem o enunciador denomina sérios, a) passam a ter que justificar (acatar e reproduzir) a 

categorização e a agir de acordo com os princípios da seriedade que lhe é imputada [...]; b) 

reconhecem o enunciador como aquele que os nomeou e, portanto, se assujeitam a ele”. (Orlandi, 

1984). Esse mecanismo, ao mesmo tempo em que legitima a autoridade do enunciador e exclui os 

discordantes (que passam a ser taxados como não-sérios), também tem outra vantagem. Ele 

                                                   
19 Atitude resumida no programa que comemorava os primeiros 20 casos solucionados. O locutor fechou a transmissão concluindo:  “essa é a 
prova de que  a sociedade civil  unida pode acabar com a criminalidade”. Unida, infere-se, em torno da capacidade inigualável de organização  
social que apenas a  TV Globo (e nenhuma outra instituição) pode possibilitar. 
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permite o deslocamento do mediador. Este, passa, de simples critico, a ocupar o lugar de juiz e de 

censor, no mesmo movimento em que se coloca fora da discussão. 

Sobrepondo essa análise a nosso objeto de estudo, podemos perceber, na esquematização 

das esquetes/reportagens veiculadas, a estratégia de se constituir a voz de seriedade do programa. 

Ele se coloca no lugar de divulgador da verdade (única e indiscutível) para, num segundo e mais 

importante momento, tornar-se mobilizador, no âmbito social, graças à sua autoridade, de modo a 

interferir no final da história que ele acabou de contar. Ele recusa o papel de mero veículo de 

informação a seu público e tenta convencê-lo de que a sua competência, seriedade e objetividade 

na apuração dos fatos serão mantidas no momento de repassar a denúncia do telespectador à 

justiça. Estamos diante de uma proposta de interatividade mediática20. 

 Assim, o programa consegue se incluir como personagem. Sem simulação, assume o 

papel de polícia (ao realizar o inquérito e buscar os criminosos) no mesmo tempo em que não 

abre mão do papel de justiça (quando promove acareações, produz a ‘verdade’ dos fatos e emite 

uma espécie de mandato de busca a seus espectadores).  

Uma vez que as relações de poder estão presentes de maneira constitutiva em todos os 

níveis da sociedade (Foucault, 1988), para que o programa ocupe um lugar que não está 

inicialmente destinado a ele é preciso que haja uma brecha em que os mecanismos de poder não 

estejam atuando corretamente. Quem será, então, este último personagem não sério? As pistas 

que respondem esta pergunta estão espalhadas em todos os programas analisados. 

Invariavelmente, as esquetes são concluídas com o choro indignado das vítimas ou seus parentes 

clamando pela justiça enquanto os criminosos escapam impunemente. Não é raro recolher 

declarações do tipo “No Brasil, infelizmente a lei só existe contra os que não têm dinheiro”, ou 

ainda “Eu quero é que ele sofra e pague tudo o que fez, e não que continue solto do jeito que 

está”. 

                                                   
20 Uso aqui ‘meio’ também no sentido de ‘pela metade’, já que o espectador deve denunciar, mas não questionar a 
verdade veiculada. Na conclusão deste trabalho, retornaremos à esta questão quando falarmos sobre a ‘interação’, 
proposta pelo programa, que, ao permitir apenas uma ‘ação’ específica do telespectador, se assemelha mais ao papel 
de ‘mobilização’, proposto por Virilio (1991). 
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Ao concluir desta maneira, afiam-se os dois gumes do Linha Direta: no mesmo momento 

em que (des)qualifica implicitamente como não sério o trabalho da justiça e da polícia, também 

se completa a idéia da seriedade do programa como o único capaz de solucionar estes tristes 

mistérios. E essa capacidade parece ainda mais indiscutível ao percebermos os exemplos da 

eficácia desta parceria com o público21. 

O estelionatário de Piracicaba, que teria fugido para Miami, foi reconhecido por um 

telespectador e foi preso, ainda durante a apresentação do programa, em Feira de Santana (BA), 

onde era proprietário de uma locadora de automóveis. Já Leonardo, o marido acusado de 

estrangular a mulher, foi encontrado num quarto de motel menos de 24 horas depois de seu caso 

ter sido mostrado. Ele também foi reconhecido imediatamente. O funcionário da recepção 

acionou o programa, que teve tempo de mobilizar policiais e invadir o quarto onde estava o 

foragido. Nestes dois exemplos (como em muitos outros), as câmeras do programa acompanham 

de perto a captura e ainda promovem o bate-boca final colocando frente à frente os parentes da 

vítima e o assassino. A justiça, nestes casos, pôde finalmente ser feita graças ao telespectador e 

ao Linha Direta. 

Mas nem tudo foi apenas acerto. A partir de uma denúncia, a polícia cercou e invadiu a 

casa em que um dos foragidos estaria abrigado. Após a invasão, constatou-se que o “criminoso” 

era, na verdade, o ator que encarnara um bandido numa das dramatizações do programa. Este 

único exemplo, rapidamente solucionado, pode ser um indício dos riscos que esta estratégia de 

delegar aos media  poder de polícia, através da mobilização da indignação social, pode, algumas 

vezes, escapar do controle das autoridades. Não se pode esquecer que os linchamentos também 

acontecem com a mesma combinação: descrença na justiça tradicional e indignação com o ato 

hediondo do criminoso. 

Há mais um aspecto em relação ao programa, no que diz respeito aos crimes veiculados. 

Em todos os casos, os tipos de crime são sempre “familiares” (passionais, motivados por inveja, 

                                                   
21 Em quase dois anos de programa, 103 pessoas foram presas, graças ao Linha Direta, e duas foram mortas em 
emboscadas da polícia. O programa recebe cerca de 20 mil telefonemas por semana (dados recolhidos na Internet e 
na reportagem publicada na revista ‘Época’ citada acima). 
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traição, taras, psicopatas desequilibrados ou usuários de drogas). Os criminosos que se encontram 

foragidos nunca são “bandidos de carreira”, mas, sim, pessoas comuns que acabam cometendo 

crimes, com vítimas ligadas por vínculos familiares ou afetivos. Crimes cometidos por traficantes 

também nunca foram mostrados, tampouco crimes cometidos por policiais. 

 

4.4  Linha Direta e panfletos criminais na Europa do Séc. XIX: diferentes funções 

discursivas 

 
“Disseram-me para pôr todas estas coisas 

por escrito, e eu o fiz; agora que dei a 
conhecer toda a minha monstruosidade, (...) 

aguardo o destino que me é reservado”. 
(Pierre Rivière) 

 
Ao coordenar uma pesquisa no Collège de France, Michel Foucault (1984) organizou um 

dossiê completo sobre o caso Pierre Rivière, um jovem camponês francês que, em 1835, degolou 

a mãe, a irmã e o irmão. Trata-se de um crime hediondo que mereceu ser estudado, segundo 

Foucault, por ser o primeiro exemplo catalogado em que se pode perceber o uso da 

psicopatologia jurídica para definir se o assassino era, ou não, louco (e, portanto, inimputável). 

Embora o objetivo do dossiê tenha sido mapear a gênese da psiquiatria forense, meu interesse 

neste trabalho vai se voltar para um outro aspecto peculiar: o fato de, durante o processo de 

instrução do crime, o próprio responsável pelo inquérito solicitar a Rivière um memorial 

descrevendo o crime.  

No caso do Linha Direta, a presença do depoimento do criminoso descrevendo o crime 

inexiste. Embora na primeira entrevista de Marcelo Resende ao maníaco do parque, veiculado 

durante o Fantástico – entrevista que serviu de piloto para o Linha Direta –, este descreva todos 

os passos de seu crime, nos programas de fato a prática foi outra. O único espaço destinado ao 

criminoso é uma breve entrevista com os poucos detidos que aceitam falar. Estas entrevistas, no 

entanto, terão uma outra função – como analisaremos abaixo – no desenvolvimento da trama 

central do programa. Tanto assim que, durante todo o período analisado, apenas uns 5 ou 6 
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criminosos aceitaram conversar com o apresentador sobre seus crimes.  E, ainda assim, a maioria 

destes o fizeram mais num bate-boca frente a frente com os parentes das vítimas do que como  

uma entrevista de exposição de motivos. 

Desta maneira, as poucas falas dos acusados sempre se limitam à função apresentada 

acima, nunca como é garantida nos tribunais no momento do julgamento, quando o réu tem o 

direito de exercer sua defesa e o dever de responder às perguntas do juiz, do advogado de defesa 

e da acusação. Aqui, sua possibilidade de defesa é silenciada no mesmo movimento em que sua 

culpa fala, através da simulação e da narração do apresentador e dos parentes das vítimas. 

Foucault interessa-se pela possibilidade da criação de um memorial como prova ou não de 

sanidade – oferecida ao jovem parricida, não por acaso, justamente no período em que ocorre o 

desaparecimento dos suplícios, na França de meados do século XIX. Seu objetivo, através da 

análise deste material, foi explicitar o surgimento de um novo processo judicial, intimamente 

ligado à ruptura que representou a passagem da instância da soberania para a constituição de uma 

sociedade disciplinar. Mais abaixo percorrerei melhor a análise do momento limite entre a 

sociedade disciplinar e o novo modo de organização dos processos de dominação, ancorado nas 

novas tecnologias de controle e comunicação de alcance global em tempo real. Algo definido por 

Deleuze como sociedade de controle.  

Por enquanto, farei um recorte no artigo e me deterei na análise de discurso realizada por 

Foucault, em seu artigo publicado ao final do dossiê. Neste trabalho, Foucault percebe que "a 

narrativa do crime não estava (...) fora do crime e acima dele (...); era um elemento que fazia 

parte de sua racionalidade ou de sua desrazão" (Foucault, 1984). Neste sentido, o fato de matar e 

o fato de escrever tomaram a forma de elementos da mesma natureza. O que faz com que Rivière 

tenha sido "de duas maneiras, mas quase que em um único gesto, autor" (idem). 

Além da questão de autoria, Foucault mostra como o depoimento de Rivière não era raro 

nem único naquele momento histórico; ao contrário, este relato “se reúne, ao menos por sua 

forma, a toda uma série de narrativas que formavam então uma memória popular dos crimes" 

(idem). Estas várias narrativas possuíam diversas semelhanças de estilo e de enfoque. Prova disso 
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é a freqüência com que aparecem – nos panfletos que eram publicados e distribuídos contendo as 

narrativas criminais a que Foucault se refere acima – os vocábulos detalhes, circunstâncias, 

explicação, acontecimento... 

Neste sentido, o mesmo ocorre no Linha Direta, na medida em que o programa não se 

limita a informar o telespectador sobre o crime e o desaparecimento do suspeito – o que poderia 

ser feito em uma reportagem de três minutos–, mas aprofunda, amplia, detalha e esmiúça os 

aspectos hediondos do crime. E faz isso, seja pela simulação, ou mesmo com as declarações 

emocionadas dos parentes das vítimas.  

A este respeito, podemos retomar a análise de Bakhtin (1993) que, ao construir uma 

genealogia sobre o grotesco, aponta a existência fundamental do aspecto cômico presente nas 

narrativas grotescas medievais de cenas de carnificina. Num segundo momento, logo após o 

período romântico, na passagem para a versão grotesca moderna, esta comicidade é abandonada, 

mas o gosto pelo exagero das formas é mantido e a opção pela veiculação de cenas violentas 

também é mantida e atravessará o tempo – na fronteira entre o circo e o palco – para florescer 

novamente no advento das culturas de massa, incorporadas pela estética do melodrama adotado 

pelo rádio e pelo cinema (Barbero, 1997).  

Já mostramos, mais acima, de que modo o Linha Direta se constitui a partir de uma 

narrativa que se inspira em elementos que se assemelham ao conceito de estesia grotesa, proposto 

por Sodré (1992). Tanto a narrativa criminal dos panfletos na França no séc XIX, quanto as 

narrativas dos programas como o Linha Direta possuem esta herança em comum. Um certo jeito 

de narrar que deve ter mostrado sua face pela primeira vez no momento mesmo em que se 

percebeu a perda da presença cômica do exagero grotesco, típico da cultura popular européia na 

Idade Média. 

Além das origens semelhantes, será preciso continuar mapeando as semelhanças e 

diferenças entre estas narrativas. Foucault se pergunta qual seria a função desta ânsia por detalhes 

nos textos? A resposta é esclarecedora: ao mudar de escala, aumentar as proporções, fazer 

aparecer o grão minúsculo da história, pretende-se "abrir ao cotidiano o acesso da nomeação" 
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(Foucault, idem). Para efetuar esta mudança é preciso inserir na narrativa elementos, 

personagens, nomes, diálogos, objetos que na maioria das vezes não teriam lugar nas narrativas, 

por carência de dignidade ou importância social. E, mais importante ainda, é preciso "que todos 

estes pequenos acontecimentos, apesar de sua freqüência e monotonia, surjam como singulares, 

curiosos, extraordinários, únicos, ou quase, na memória dos homens" (ibidem). 

E será justamente esta a capacidade do Linha Direta. A diferença é que, ao invés dos 

elementos literários semelhantes apontados por Foucault, os jornalistas utilizarão o poder de 

nomeação da imagem. Já mostramos mais acima a capacidade que o programa tem de construir 

sua verdade no gesto de conferir à imagem da simulação o efeito de realidade que possibilitará o 

acatamento do sentido que está sendo produzido. Desta forma, o programa utiliza a imagem 

como operador discursivo do simulacro que será capaz de produzir um consenso de olhares. Tal 

estratégia é necessária para que o acontecimento se constitua como memória social, portanto, no 

âmbito do histórico.  

De modo análogo, Foucault percebe que "tais relatos poderão fazer o papel de 

cambiadores entre o familiar e o notável, entre o quotidiano e o histórico" (Foucault, idem), ao 

transformar um acontecimento (infelizmente) cotidiano – como os incontáveis casos apresentados 

pelo Linha Direta de maridos que assassinam suas esposas – em uma narrativa universalmente 

transmissível, digna do papel impresso (ou da imagem filmada). 

É o que Foucault define como a passagem para a escrita. Nesta passagem, há uma 

mudança de estatuto. Não se trata mais da narração de um parricídio, de um incesto ou um crime 

passional. Agora, o que está em jogo é a "possibilidade da aldeia produzir história, sem a 

interferência real. Uma história abaixo do poder e que vem chocar-se com a lei"(idem).  

Os panfletos daquele período não se limitavam, no entanto, a descrever crimes. Eles 

também contavam histórias oficiais de conquistas militares, ações heróicas dos governantes e 

suas tropas. Em resumo, acontecimentos ligados a um passado próximo em narrativas cujo 

conteúdo se assemelha às reportagens jornalísticas dos dias de hoje. Esta dupla possibilidade dos 

panfletos – que em muito se assemelham à já citada literatura de cordel brasileira – não eram 
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apenas a voz popular em oposição à voz oficial da época. Foucault mostra como todas as 

narrativas possuíam a missão de dar lições aos leitores: "com cuidado, expressam a divisão entre 

o gesto glorioso do soldado e o vergonhoso do assassino" (idem). Eles reproduziam a moral 

política que lhes era subjacente. 

Esta constatação nos permite uma aproximação da análise de Richard Sparks, que discute 

até que ponto os meios de comunicação interferem no aumento da violência social moderna. Em 

seu livro, Television and the Drama of Crime, o criminólogo inglês percebe de que forma os 

seriados policiais televisivos cumpririam uma função de Moral Tales22 na vida pública 

contemporânea. Sparks critica o desprezo que Foucault teria dado à questão da repreensão moral 

na sociedade disciplinar, no momento em que os suplícios do Antigo Regime foram substituídos 

pela prisão. Para Sparks, Foucault, ao enfatizar a questão da disciplina e da micro-configuração 

das relações de poder produzindo  um corpo dócil, teria esquecido que a função da crônica moral 

como prática moral simbólica – característica dos suplícios – ainda permaneceria presente na 

sociedade disciplinar. Sparks defende a idéia de que o crime e a punição como espetáculo e como 

crônica moral não foram, de modo algum, banidos da cultura moderna. A meu ver, a citação da 

análise que Foucault desenvolve do caso Pièrre Rivière prova que a crítica de Sparks não 

procede, uma vez que o próprio Foucault está descrevendo a função discursiva de crônica moral 

das narrativas sobre crimes publicadas naqueles panfletos. 

Foucault percebe, também, como as relações de força recuperam práticas sociais 

originárias de outras configurações históricas, atribuindo-lhes, por sua vez, outra significação. 

Estamos, portanto, diante de uma re-significação da função discursiva de crônica moral. Não 

mais buscando afirmar, sobre o corpo do súdito, o poder do soberano, mas cumprindo a função, 

isto sim, de contribuir para a constituição de uma forma de saber-poder especificamente 

contemporânea – a notícia jornalística. Trata-se de uma forma peculiar de saber-poder, que possui 

                                                   
22Optei aqui por uma apropriação do significado original de Moral Tale. A definição do criminólogo inglês, de 
‘fábula’ (ou ‘lenda’) moral, se apresentaria anacronicamente contraditória neste trabalho, por defender a idéia de 
permanência da prática através dos tempos. Nossa análise permite concluir, no entanto, como esta prática está sendo 
re-significada por um produto dos meios de comunicação. Desta maneira, o vocábulo crônica, intimamente ligado ao 
jornal, aproxima ainda mais aos dias de hoje o significado da função discursiva aqui descrita. 
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a capacidade de provocar, a partir do gesto discursivo de punição da imagem, a interação dos 

telespectadores e a conseqüente efetivação da denúncia dos foragidos: um exemplo claro de que 

também estão sendo acatadas, pelo telespectador, tanto as verdades propostas quanto a auto-

atribuída estratégia de autoridade da mídia em relação à justiça23. 

De volta aos objetivos das narrativas do séc XIX, Foucault percebe que os panfletos eram 

compostos por duas partes: na primeira, o crime é narrado por uma voz anônima. Em geral, há a 

inclusão de outros elementos fictícios comuns a quase todas as narrativas – o que nos remete à 

análise descrita anteriormente, em que mostramos como o Linha Direta também insere, em sua 

narrativa, elementos ficcionais que, embora não possuam qualquer vínculo com a "verdade" dos 

fatos, continuam sendo, ainda assim, necessários para a construção narrativa do caráter e do 

comportamento dos personagens envolvidos nos esquetes. 

A segunda parte dos panfletos era composta por uma cantiga de lamento do criminoso. 

Foucault mostra o modo como os assassinos tinham direito à voz naqueles panfletos. Tratava-se 

de um canto em versos, no qual o assassino narra seu ato sórdido, confessa a culpa, lamenta-se e, 

tomado pelo remorso, conclama para si, no momento de sua morte, a punição merecida. Já no 

caso do Linha Direta, no entanto, vimos, no capítulo de análise acima, como este direito à voz é 

reduzido, a partir de uma política de silenciamento. A participação do criminoso nos esquetes, 

mesmo nas poucas vezes em que este tem chance de se manifestar, é limitada a uma única função 

específica – a de reafirmar sua própria maldade.  

A presença obrigatória da fala dos criminosos nas narrativas criminais do séc. XIX 

cumpria uma função diferente. Composta para ser cantada por toda a população, a fala do 

criminoso acaba ganhando um objetivo moralizante. Este direito à voz, mesmo uma inventada, 

cumpria a tarefa de fazer com que o ouvinte-cantor se colocasse no lugar do criminoso, 

percebesse o erro, sofresse o arrependimento e a culpa necessários para o respeito à lei. Além 

disso, o cantor-assassino compartilhava seu suplício com seus ouvintes. Estes deviam temer o fim 

narrado pelo bandido. Ao promover a empatia entre o ouvinte e o criminoso, as narrativas 

                                                   
23 Sobre isto, estaremos discorrendo de modo mais abrangente no próximo tópico. 
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criminais reafirmavam o papel da punição e cumpriam a função ideológica de promover o 

acatamento da lei por parte da população das aldeias francesas. Foucault resume: "o crime é 

cantado, ele é destinado a circular de boca em boca; todos são considerados capazes de cantá-lo 

como se fosse seu próprio crime numa ficção lírica" (Foucault, idem). 

Vimos como, nas crônicas morais veiculadas pelo Linha Direta, este espaço para a voz do 

assassino praticamente inexiste. Mas o caráter ideológico da produção de sentido ainda assim se 

faz presente. O que nos levar a inferir  que, no caso do Linha Direta, não é necessário promover a 

subordinação à lei. Nos dias de hoje, o acatamento, por parte do espectador, deve ser outro: ele 

precisa se indignar. A sua identificação não deverá ser com o criminoso, mas sim com a vítima e 

com seus parentes, e, em última, e principal, instância, com a emissora, pois o objetivo é a 

punição pela imagem e a denúncia a partir da indignação com a impunidade, e não o acatamento 

da instituição penal pela população, fato já mais do que consumado nos dias de hoje.  

Já foi mostrado acima, ao longo da análise da estrutura narrativa do programa, de que 

forma a ênfase melodramática e maniqueísta da narrativa busca provocar no espectador a emoção 

e a conseqüente indignação necessárias para que a denúncia seja efetuada. É preciso que eu 

acredite que o brutal assassinato poderia ter ocorrido com alguém de minha própria família. A 

identificação, portanto, precisa se dar com a voz da vítima, ao contrário da ficção lírica do séc 

XIX, que transportava o leitor do papel de cantor ao de assassino. 

Cabe, portanto, recuperar alguns de nossos pressupostos teóricos para concluirmos que a 

lógica da crônica moral jornalística, na era da transmissão ao vivo em tempo real, trabalha a 

partir de uma economia política do medo. A sensação de insegurança do telespectador moderno, 

produzida pela sedução dos fatos violentos, o transforma no consumidor-delator que não 

cometerá uma repetição simbólica do crime – como o seu colega cantor do séc XIX –, mas, ao 

acompanhar a reconstrução simulada do crime, efetivamente desejará fazer justiça com as 

próprias mãos.  

Foucault, finalmente, define Rivière como "duplamente" sujeito do memorial. "Ele é 

aquele que se lembra de tudo impiedosamente;  e é aquele cuja memória chama o crime, horrível 
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e glorioso, ao lado de tantos outros crimes" (Foucault, idem). Ele é "autor do crime e do texto". 

Pierre Rivière "executou seu crime no nível de uma certa prática discursiva e do saber que a ela 

está ligado (...). Ele jogou realmente (...) o jogo da lei, do assassinato e da memória que regulava, 

nesta época, todo um conjunto de narrativas de crime". Portanto, nosso anti-herói foi julgado 

"mais monstruoso que insensato, por ter jogado este jogo familiar ao mesmo tempo no texto e no 

gesto, de ser ele o duplo autor e de aí figurar como o duplo sujeito" (Ibidem). 

De maneira análoga, analisamos aqui, ao descrever a complexa trama narrativa em que o 

discurso do programa se constitui, de que forma o acusado, ao se subdividir nos esquetes como 

protagonista e como personagem, também é duplamente autor do crime. Mais especificamente, 

do assassinato real e do crime do texto, no caso do Linha Direta, da imagem simulada convertida 

em saber-informação. 

Caetano Veloso pede, em sua oração à Santa Clara, a padroeira da televisão, para que o 

vídeo possa “ser o lago onde o Narciso seja um deus que saberá também ressuscitar”. Em nosso 

objeto de análise, no entanto, o espelho se converte em um oráculo, cuja única revelação é a  

morte, eternamente reconstruída em cadeia nacional. 

 

4.5  Imagem, disciplina e controle  

Nossa análise, após revelar o funcionamento da máquina discursiva proposta pelo 

programa, pôde articular este mecanismo à produção de uma estratégia de autoridade que revela o 

desejo (em parte bem sucedido) da TV Globo de ocupar uma função social ainda mais 

radicalmente fundamental do que a de mera veiculadora de informações. Também a partir de uma 

análise comparativa, entre esta espécie de crônica moral contemporânea (Sparks) – representada 

pelo Linha Direta – e um certo tipo de narrativa criminal (Foucault) muito comum na França 

pouco depois da Revolução Francesa, percebemos funções sociais específicas deste tipo de 

discurso, bem como conseqüências destas estratégias discursivas no jogo de forças que rege os 

conflitos de nossa sociedade. 
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Será preciso, agora, amarrar estas constatações, desviando o olhar do objeto específico 

para, assim, determinar  novas configurações das relações de força nesta etapa de nossa história. 

Pretendo, portanto, tentar este "alargamento" de ótica no movimento mesmo de aprofundar um 

pouco mais a análise em torno do conflito entre a mídia e a justiça, que foi explicitado de modo 

geral ao apresentarmos esta estratégia do programa em se autoconferir o papel de mobilizador da 

sociedade na conclusão dos crimes. No momento em  que se percebe uma relação conflituosa de 

produção de verdades, cabe perguntar quem, de fato, terá o direito de ser justiça. 

 

4.5.1  O Pré-julgamento gerando conflito de verdades 

A título comparativo, mais uma vez, lembremo-nos de um caso ocorrido em 1997. A 

revista ‘Imprensa’ publicou uma matéria de capa resumindo o caso da Escola Base, uma escola 

de primeiro grau que, do dia para noite, virou palco de um escândalo detonado a partir de 

denúncias contra professores, acusados de abusar sexualmente de seus alunos. Durante dois 

meses – período das investigações policiais – os donos da escola se acostumaram a ver seus 

nomes e rostos em destaque nas páginas policiais dos jornais e em programas de televisão. Com a 

comoção nacional que este caso gerou, a imprensa não hesitou em veicular os nomes dos 

envolvidos até mesmo em manchetes do tipo “escola de tarados” ou “Polícia investiga 

professores que davam aula de sexo para crianças”. 

A verdade é que, depois da troca de delegados e das investigações terem sido concluídas, 

nada pôde ser provado contra os professores e donos da Escola Base. O exame médico realizado 

na criança que originou todas as denúncias revelou que a mesma tinha apenas assaduras, 

consideradas normais naquela idade. Não havia provas nem indícios de violência contra qualquer 

outro aluno da escola. O caso foi arquivado e todos os acusados foram considerados inocentes 

pela justiça. O único problema, mostra a reportagem da revista ‘Imprensa’, é que durante estes 

dois meses de investigações a Escola Base foi fechada por falta de alunos. Todos os outros pais, 

diante do escândalo, retiraram seus filhos do colégio. O casal de proprietários acabou, como os 
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demais envolvidos na denúncia, com sérios problemas financeiros, sociais e psicológicos. 

Nenhum deles até hoje voltou a lecionar. 

Embora a justiça tenha arquivado o caso, a sociedade achou por bem fazer valer seu 

próprio veredicto. E esta conclusão só foi possível apoiada em “fatos” e “verdades” veiculados 

pela mídia durante o processo de investigação policial. A condenação sumária foi decretada antes 

mesmo que o caso chegasse às mãos dos juízes, promotores e advogados. 

Este exemplo, não tão raro na rotina jornalística contemporânea, explicita o processo de 

instauração de uma proposta de verdade através do efeito de pré-julgamento que norteia a maioria 

das reportagens sobre crimes, principalmente os que provocam comoção nacional. De modo 

semelhante ao programa Linha Direta, o exemplo do escândalo da Escola Base mostra 

claramente de que forma esta proposta – por parte da imprensa – de construção de verdade 

consegue assumir um status tão importante na sociedade a ponto de esta fazer justiça com as 

próprias mãos, sem esperar pelo resultado das averiguações da justiça de direito, até pouco tempo 

soberana. Vimos, naquele momento, o resultado prático, no âmbito social, deste conflito entre 

propostas de verdades. 

Cabe aqui, portanto, pensar este processo de ocupação pela mídia do espaço 

tradicionalmente destinado à justiça sob a ótica das relações de força atuantes nos mecanismos de 

poder. Será possível, assim, traçar um panorama das mutações na sociedade dos dias de hoje, que 

vive o limiar entre dois dispositivos diversos em que as relações de força se constituem e 

produzem subjetividades – a disciplina (Foucault) e o controle (Deleuze). A primeira, mecanismo 

de poder em que a justiça tradicional exerce papel fundamental na organização e manutenção da 

disciplina. O segundo, fruto da utilização, pelas relações de força, das novas tecnologias do 

virtual, que possibilitam, ao mesmo tempo, o surgimento dos media e as condições para a 

potencialização de seu poder como operadores fundamentais deste controle no âmbito social. 



 107

 

4.5.2  Soberania, disciplina e controle - corpo, alma e imagem 

Para perceber como esta proposta de verdade mediática consegue prevalecer sobre a 

verdade jurídica, será preciso compreender melhor a transformação das relações de poder na 

soberania, nas sociedades de disciplina e, de maneira mais detida, no controle. Ao traçar o 

panorama de mutação da soberania para a disciplina, Foucault mostra como, em cada um destes 

momentos, as relações de força pareciam escolher um alvo principal em que o poder precisaria 

ser necessariamente exercido. A escolha destes alvos, ao contrário de aleatória, permitiria 

explicitar os objetivos do controle exercido e as estratégias de constituição da sociedade que se 

formava. 

Foucault (1977), ao pensar o momento de ruptura que possibilitou o advento da prisão – 

que tomou o lugar da prática do suplício – no final do século XVIII, se aproxima da análise de 

Rusche e KirchHeimer (1999) sobre a relação entre mercado de trabalho, sistema punitivo e 

cárcere. Mas, de modo diferente dos pesquisadores oriundos da escola de Frankfurt, Foucault está 

mais preocupado com as relações de força do que com as questões tipicamente marxistas 

daqueles teóricos.  

Ao interpretar o que definiu como sociedades de soberania, Foucault percebe que a 

punição e o suplício eram utilizados para afirmar o poder absoluto do soberano sobre seus 

súditos. A repressão penal se exercia e tinha como alvo o corpo do criminoso. A partir do século 

XIX, com o advento do capitalismo e a atribuição de utilidade e valor de mercado ao corpo 

humano, a alma do criminoso é que será punida com a prisão. A prática punitiva não tinha mais o 

objetivo de afirmar o poder do soberano e sim de adequar o cidadão à disciplina necessária para 

seu trabalho nas fábricas. O poder, de modo positivo, passou a produzir aquela alma a partir da 

domesticação do corpo disciplinado, tornado dócil para ser utilizado como mão-de-obra.  

A prisão torna-se ao mesmo tempo o limite da disciplina, mas também seu modelo, 

paradigma dos novos mecanismos de controle sobre o homem moderno (Foucault, 1998). Trata-

se ali não mais de sociedades de soberania e sim de disciplina, em que o cidadão passa de um 
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para outro aparelho de disciplina: a família, a escola, o quartel, o hospital, o hospício, a prisão... 

As relações de poder se refinam: não mais poder sobre a morte do súdito, mas a gerência da vida 

do cidadão. 

Seguindo este raciocínio, Deleuze (1992) vai perceber, no entanto, que, quando Foucault 

define desta forma a sociedade moderna, já nos coloca a situação de que isso é justamente o que 

nós, nos dias de hoje, começamos a não ser mais. Deleuze mostra como a crise das instituições de 

disciplina e confinamento, ao invés de denotar um processo de perda da disciplina em favor de 

uma suposta ‘liberdade’, aponta, isso sim, para um recrudescimento ainda mais intenso do 

processo de dominação. Trata-se de uma forma  ainda mais refinada e abrangente que se inaugura 

nos dias de hoje: as sociedades de controle. Estas passariam a não mais funcionar a partir da 

lógica do confinamento, mas através de um controle contínuo e incessante em um meio que pode 

se dar ao luxo de ser aberto graças às novas tecnologias de informação e transmissão de som  e 

imagem, que permitem comunicação instantânea (Deleuze, 1992).  

Na mesma linha, Hardt (1996) caracteriza a sociedade do controle pelo desmoronamento 

dos muros que definiam as instituições de disciplina. Dessa forma, enquanto para Foucault o 

panóptico é o modelo que melhor definia o funcionamento das relações de poder sobre o 

indivíduo da disciplina, para Hardt o diagrama que vai resumir a soberania imperial do controle 

será o mercado mundial.  

Prova disto é o duplo processo de transformação da sociedade capitalista. Do ponto de 

vista econômico, o setor de produção deixa de ocupar o papel preponderante para dar lugar ao 

setor terciário da prestação de serviços. Neste setor, como vimos mais acima, as trocas 

informacionais figurarão entre os principais novos produtos desta economia que se quer global. 

Na outra ponta do processo, percebe-se uma organização social que, cada vez mais, funda-se 

numa ordem em que a virtualização se torna o não-espaço do político (Hardt, 1996). Vivemos, 

portanto, em uma sociedade em que a necessidade de fabricar um corpo dócil apto ao trabalho da 

indústria já não é mais tão importante quanto a estratégia de produzir conjuntos de consumidores 

– cada vez menos sujeitos políticos –, adequados a um mercado mundial. Trata-se de uma 
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sociedade de consumo que se ancora na construção de um espaço virtual. Sociedade em que, 

como vimos mais acima, a imagem acaba por assumir um papel preponderante em todos os 

níveis, seja constituindo-se na base da nova informação jornalística, fruto de uma convergência 

multimídia global, seja cumprindo a função de controle, como as câmeras de supermercado, e 

regulagem social, como o programa de televisão aqui analisado.  

 

4.5.3  A imagem do crime: regulação na sociedade de controle 

Pensar o programa Linha Direta articulado com as análises de Deleuze sobre a sociedade 

de controle permite-nos propor uma hipótese inspirada na análise foucaultiana do sistema 

punitivo das sociedades de soberania e disciplinar. 

Se, no Antigo Regime, importava punir o corpo do súdito da sociedade de soberania, pois 

o necessário seria reafirmar o poder absoluto do rei no que de mais produtivo havia naquele 

momento, de maneira análoga, a alma, produzida a partir do corpo disciplinado do cidadão, será o 

alvo da prisão que, ao suprimir a liberdade, funcionará como limite e síntese do funcionamento 

das relações de força daquela formação histórica. Em ambos os casos, a justiça se fará efetivar 

prioritariamente sobre a característica fundante de cada uma das sociedades, o alvo que incorpora 

e resume o momento histórico, ao personificar, como limite e metáfora, o objeto das lutas entre as 

forças em conflito naqueles momentos históricos. 

A análise desenvolvida nos tópicos anteriores deste trabalho nos permite defender a 

hipótese, portanto,  de que estamos diante de uma nova arena em que estarão se digladiando as 

relações de força na sociedade de controle. Na época da transmissão ao vivo em tempo real, não 

mais o corpo, nem o tempo produtivo, serão tão importantes quanto a imagem. Uma nova 

categoria que surge com o advento da virtualidade ganha importância num mundo cuja principal 

mercadoria é a informação mediática – portanto veiculada sob o paradigma da imagem – e que 

será incorporada (porque constituída) a partir das relações de poder. Neste cenário, a notícia 

jornalística se constituirá como uma forma de saber-poder própria desta sociedade em que os 

conceitos de controle e informação cada vez mais se (con)fundem.  
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Dessa forma, o exemplo do escândalo da Escola Base, já citado, gerou uma punição 

executada pela sociedade porque as denúncias se articularam tendo a imagem como paradigma. A 

estratégia de autoridade da mídia naquele caso – como no Linha Direta – concretizada com 

sucesso em virtude do acatamento, por parte da sociedade, do veredicto veiculado, foi possível 

graças à habilidade da mídia em trabalhar a construção de uma verdade baseada no papel 

organizador da imagem nas sociedades de hoje, um domínio em que a justiça ainda não atua. 

Quando os réus foram declarados inocentes e livres de qualquer pena, era tarde demais. A 

sociedade já tinha se encarregado de exercer sua punição, uma vez que a imagem pública dos 

suspeitos tinha sido amplamente condenada durante dois meses de exposição nas páginas 

policiais e nas imagens de televisão. E isso graças à capacidade do jornalismo em se instituir 

como uma  forma preponderante de saber-poder. Ao promover a punição da imagem – veredicto 

impossível para a justiça –, a mídia consegue adquirir capital simbólico para efetivar-se como 

instituição reguladora da sociedade contemporânea: aquela que, se não dita as normas de 

funcionamento das diferentes instituições, no mínimo exige destas o funcionamento que seria o 

considerado correto. 

Estamos, portanto, diante do limiar de uma sociedade cuja pena capital não será mais o 

suplício até a morte, nem será apenas a supressão da liberdade por trinta anos. A partir de agora, 

estará fazendo parte do rol das penas a execução pública de uma imagem respeitável, condenação 

decretada a partir de verdades instauradas não somente pela justiça, mas também por um veículo 

mediático com autoridade reconhecida pela sociedade. Uma instituição que será capaz de se auto-

atribuir o lugar de velar pelo bom funcionamento da justiça e das outras instituições de poder 

(como o congresso nacional e o poder executivo, por exemplo). 

Há ainda um agravante neste processo. Como o tempo necessário para construção da(s) 

verdade(s) por parte da mídia fica, a cada dia que passa, vertiginosamente menor em relação ao 

tempo utilizado pela justiça, a condenação da imagem do suspeito e a conseqüente execução da 

pena pela sociedade se dá de maneira imediata, antes mesmo de o processo jurídico ser aberto. 
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Para analisar melhor esta hipótese, será preciso traçar um panorama crítico desta 

sociedade virtual, em que as imagens se sucedem na velocidade da luz, em tempo real e em 

escala mundial. Com isso, poderemos entender melhor esta forma de “investigação” mediática da 

verdade, bem como apontar seus efeitos e conseqüências sobre este sujeito não mais apenas 

disciplinado, fruto desta sociedade de controle. 

Virilio mostra como as novas tecnologias modificam o sistema de vigilância: “não se trata 

mais de isolar o suspeito pelo encarceramento, mas sim de interceptá-lo em seu trajeto” (1993). A 

utilização destas novas formas de controle provoca mutações também na forma como passamos a 

avaliar os acontecimentos sob a ótica da imagem. Há um desequilíbrio crescente entre a 

informação direta (real) e a indireta (mediática): tendemos a “privilegiar indiscriminadamente 

toda informação mediática em detrimento da informação dos sentidos, fazendo com que o efeito 

de real pareça suplantar a realidade imediata” (idem). Em outras palavras, a transparência 

(mediática) tomou o lugar das aparências (reais).  

Cabe, neste ponto, recuperar a análise, desenvolvida por Pêcheux, a respeito de uma certa 

estratégia discursiva da mídia francesa no momento da vitória de Mitterrand, em 1981. Pêcheux 

percebe como a imprensa francesa acaba por marcar aquele momento histórico com um “grito de 

guerra” comum às torcidas de futebol. Na noite da vitória, o grito de vitória “on a gagné” ecoará 

por toda Paris. A manchete do dia seguinte, repetindo o grito de guerra, converte em metáfora 

popular para referir ao campo político um enunciado próprio das lutas esportivas. 

No entanto, vencer um campeonato de futebol é algo bem diferente do que ser eleito 

presidente da França. O que se percebe, portanto, é como a mídia é capaz de deslocar um sentido 

ao transformar um acontecimento político em uma indeterminada vitória esportiva. Neste 

enunciado – ‘ganhamos’ – acaba não sobrando espaço para que possamos perguntar “o quê 

ganhamos?”, ou ainda, “Quem é este nós que ‘ganhamos’?” . Pêcheux mostra como este gesto de 

deslocamento (e conseqüente esvaziamento do político) só é possível na medida em que a mídia 

joga, em sua constituição, com a ilusão (ou mito) da transparência da linguagem. Para que a 

vitória de Mitterrand se transforme (ou se reduza) a um título de futebol, é necessário que o 
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acontecimento jornalístico remeta “a um conteúdo sócio-político ao mesmo tempo perfeitamente 

transparente (o veredicto das cifras, a evidência das tabelas) e profundamente opaco” (Pêcheux, 

1997).  

Portanto, o discurso jornalístico se funda no esquecimento de que toda descrição – seja de 

objetos ou de acontecimentos – está  exposta ao equívoco da língua, uma vez que “todo 

enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para um outro” (Pêcheux, idem). O ponto de deriva 

do gesto que consiste em igualar um acontecimento político a uma vitória esportiva é disfarçado a 

partir da crença na transparência de sentidos. 

É justamente este esquecimento que permitirá à sociedade aceitar como verdade 

indiscutível a informação jornalística veiculada de forma tão inovadora pelo Linha Direta. A 

mídia, principal espaço de produção e veiculação de imagens, joga com o mito da transparência 

da imagem. Ela aposta justamente nesta crença no efeito de realidade para atestar como 

verdadeiros seus conteúdos informativos, ao se pretender um veículo transparente que coloca a 

realidade imediata dentro da casa do espectador/leitor. Sem interferências ou ruídos.  

Além disso, a mídia vai aproveitar uma outra conseqüência deste processo de 

transformação resultado das tecnologias de tempo real – a degradação do Estado de direito civil 

e, por conseguinte, a própria degradação da noção de justiça tradicional. Exemplos disso são o 

direito momentâneo, a legislação da instantaneidade, os tribunais de exceção, enfim “indícios de 

uma intensividade transpolítica destruidora da permanência das leis, da longa duração do direito” 

(Virilio, Ibidem). É a partir do enfraquecimento da noção de justiça tradicional que o pré-

julgamento mediático poderá ser aceito como verdade no âmbito social. 

No entanto, o exemplo da Escola Base mostra como este processo de construção da 

verdade pela mídia pode levar a conclusões equivocadas, gerando efeitos danosos. A principal 

defesa dos jornalistas para aquele erro foi que, em todos os momentos, as reportagens se 

basearam – como o Linha Direta –em declarações dos investigadores oficiais e delegados 

responsáveis por apurar as denúncias e formular a queixa-crime contra os acusados. O erro do 
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pré-julgamento teria sido muito mais do delegado que conduzia as investigações do que da 

imprensa que veiculou as declarações deste. A culpa dos jornalistas teria sido apenas acreditar 

demais nas informações oficiais, em vez de checá-las a fundo e, por conta deste equívoco, acabar 

não oferecendo aos acusados o direito de se defenderem das denúncias. 

 Temos, assim, a primeira diferença entre o processo jurídico e o “inquérito mediático”. A 

mídia busca na sociedade, através de uma estratégia de autoridade, o direito de se colocar como 

voz da verdade, mas exime-se da responsabilidade da obtenção desta, assumindo apenas o papel 

de mediador, e nunca o de juiz. Neste momento, o que está em jogo é uma estratégia de controlar 

as vozes presentes no enunciado. 

Ducrot (1987) percebe, a partir do conceito de polifonia, que qualquer discurso constitui-

se a partir da existência de  diferentes vozes que se agregam à voz do enunciador. O jornalismo 

sabe como ninguém se adequar a esta multiplicidade de vozes para construir seu discurso. O uso 

das aspas para separar o que o jornalista diz do que é declaração de testemunhas, ou, no caso do 

Linha Direta, o uso de gravações de testemunhas, parentes das vítimas e investigadores oficiais 

exime o programa da responsabilidade destas declarações. Como se o programa dissesse “Isto 

quem está dizendo é ele...”. No entanto, não podemos esquecer que existe uma edição destas 

declarações. Uma escolha, por parte dos jornalistas, entre a frase que deve e a que não deve ser 

incluída na reportagem. O artifício de “deixar dizer” encobre o gesto jornalístico da edição, que 

se assemelharia muito mais ao “fazer dizer” o que se pretende.  

Portanto, em um momento de erro, o jornalista pode se proteger disfarçando sua 

informação jornalística com a máscara de imparcialidade – uma fantasia construída a partir de 

uma estratégia de controle das múltiplas vozes presentes no enunciado. Com este ardil, o juiz se 

converte em simples mediador – o mensageiro imparcial da verdade anteriormente veiculada em 

notícia que (muitas vezes), como se viu no caso da Escola Base, não era tão objetiva assim. 

No entanto, este artifício da mídia de defesa contra as conseqüências de seus erros  não é 

a única distinção em relação ao método jurídico de obtenção da verdade. Se a mídia se coloca 

como veículo da verdade e disfarça seu caráter produtor, a razão para que a verdade mediática, 
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em alguns casos, divirja da conclusão do juiz reside na questão do tempo e da velocidade 

característicos da sociedade da informação.  

O processo de construção da verdade mediática se mascara com a intenção de antecipar o 

veredicto da justiça. O tempo que o jornalista dispõe para veiculação da verdade é cada vez 

menor. O imediatismo impede que o profissional utilize métodos criteriosos e práticas de 

inquérito seguras para se alcançar a verdade. Assim, produzem-se reportagens com informações 

baseadas em conclusões parciais dos investigadores oficiais, dos delegados, e até mesmo de 

testemunhas reunidas pelo próprio repórter. Tudo isso com o objetivo de se chegar às conclusões 

no menor espaço de tempo possível. Nessa perspectiva, o tempo jurídico para averiguação da 

verdade (em que as testemunhas são ouvidas, acareadas, os advogados têm direito a tecer suas 

acusações e a defesa de seus clientes etc...) não pode ser utilizado pelo jornalista. A necessidade 

imposta pela veiculação de informações em tempo real impede que o jornalista espere a decisão 

final do magistrado responsável pelo processo. 

Embora Linha Direta seja um programa semanal, possuindo, portanto, mais tempo do que 

as reportagens jornalísticas normais para a produção das reportagens – e ‘verdades’ – ele também 

está sujeito ao imediatismo. Tanto assim que não são poucos os esquetes apresentados em que os 

acusados apresentados como foragidos já estavam localizados antes de o programa ir ao ar. 

Assim, uma vez que os criminosos já tinham sido detidos não havia mais razão para o programa 

ir ao ar.  

No entanto, isto não foi o que aconteceu no esquete veiculado no dia 05 de outubro de 

200024, analisado acima do ponto de vista da materialidade sonora. Quando o esquete está 

chegando em seu final, vemos a cantora Deborah Blando cantando, à capela, a trilha sonora 

daquele episódio. Não podemos esquecer que este é o momento da voz da indignação. Aliado a 

isto está o fato de que, tradicionalmente, este desfecho é o momento de maior empatia do público 

em relação ao sofrimento apresentado, quando, dado o grau de comoção, uma legenda que 

                                                   
24 Trata-se do caso do assassinato da prima da cantora Deborah Blando, utilizado para analisarmos a materialidade 
sonora na constituição do bem e do mal no programa (Ver 4.3.3). 
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apareça no rodapé desta imagem pode passar despercebida. Pois é justamente aí que podemos ler 

a legenda que nos apresenta o programa. Ela diz: “Este programa já estava pronto para ir ao ar 

quando Marcos Fernandes Bortolusso foi preso na cidade de Cacoal (RO). Outros detalhes da 

prisão você vai ver na próxima quinta-feira, em Linha Direta”25. Em seguida, a cantora continua 

e a legenda passa a traduzir sua canção.  

Na semana seguinte, o apresentador abre o programa “informando” ao telespectador: 

“Preso na semana passada Marcos (...). ele é acusado de matar (...) a mulher com um tiro de 

espingarda (...). Ele estava foragido há quase um ano e apostava na impunidade: depois de 

receber uma denúncia, a polícia prendeu-o na casa de uma tia, no mesmo município em que 

cometeu o crime”26. Em seguida, o apresentador inicia a narração dos casos da semana, avisando 

que, no final do programa, o telespectador teria mais detalhes sobre a prisão. 

O texto de abertura do último trecho do programa daquela semana é muito parecido com o 

anterior: o apresentador diz que Marcos era um foragido desde o ano passado e que, naquela 

semana, foi preso. Logo depois, vemos uma entrevista com o PM que o prendeu. A seguir, o 

apresentador narra o mesmo esquete, enquanto vemos um compacto com os “melhores 

momentos” das simulações. No final, pela segunda semana consecutiva, o programa encerra com 

a imagem de Deborah Blando. Desta vez, a cantora apenas chora e lamenta a perda da prima, 

enquanto ouvimos a gravação de sua canção mais uma vez. 

Percebe-se, sutilmente, a estratégia do programa em  capitalizar prestígio, mesmo quando 

o caso não é solucionado por ele. De fato, o programa não diz que foi uma denúncia do 

telespectador. Mas, ao pontuar que o assassino se encontrava foragido há quase um ano, e ao 

dizer que ele contava com a impunidade e foi surpreso, o programa busca relacionar a prisão do 

acusado à veiculação do esquete – o que não é possível, uma vez que Marcos já estava preso 

quando o programa ia ao ar. E, neste caso, não seria acertado achar que a prisão se deveu às 

                                                   
25 Linha Direta de 05 de outubro de 2000. 
26 Linha Direta de 12 de outubro de 2000. 
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chamadas do meio da semana, pois, quando uma prisão foi efetuada graças à divulgação da 

chamada do programa, o apresentador dedicou um esquete inteiro a este sucesso. 

Também já analisamos aqui como o programa produz sentidos ao destinar, dentro de sua 

geografia, espaços diferentes para a vítima e para o criminoso (ver o caso de Carlão). De modo 

semelhante, o telespectador assíduo está acostumado a ver, no encerramento do programa, as 

cenas de prisão que foram fruto de denúncias originadas a partir da veiculação do crime pelo 

programa. Ora, mesmo quando não foi este o caso, o programa consegue capitalizar para sua 

imagem de competência algo que, por acaso, estava ligado ao programa. 

Em outras palavras, se o programa não diz explicitamente que foi graças a ele que o 

foragido foi encontrado, ele também se esquece de lembrar ao telespectador que a prisão já tinha 

sido efetuada antes mesmo do programa ter ido ao ar. E este esquecimento irá persistir também 

na estatística do programa. No mês de março de 2001, o site do Linha Direta na Internet 

comemorava a marca de 103 foragidos localizados em quase dois anos. “Uma média maior do 

que um acusado por programa”. Não há nenhuma indicação explícita de que esta prisão que 

estamos analisando aqui esteja nesta lista. Tampouco que não esteja. Mesmo assim, cabe 

perguntar: se o programa “esqueceu”, apenas uma semana depois,  de informar que a prisão não 

se devia a ele, por que este esquecimento não persistiria seis meses depois?  

Além disso, em nenhum momento o programa esclarece se os foragidos capturados o 

foram a partir de ligações efetuadas para o número da produção do programa, ou se as ligações 

foram destinadas aos disque-denúncias das polícias estaduais. Caso a segunda alternativa seja a 

correta, em todo o caso, os produtores do programa sempre poderão se defender argumentando 

que não importa para qual telefone a denúncia tenha sido encaminhada. Sem dúvida, se estas 

existiram, isto se deve à veiculação da imagem dos acusados pelo programa. Nosso exemplo 

acima, no entanto, mostrou que nem sempre esta afirmativa é verdadeira. 

Após este esclarecimento da estratégia do programa em capitalizar simbolicamente até 

mesmo os problemas que a mídia tem em relação ao imediatismo com que precisa veicular suas 
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informações, voltemos à questão das diferenças entre o processo mediático de lidar com a 

verdade por ela produzida e o rito jurídico. 

Vale ressaltar, neste sentido, que no rito jurídico, as decisões em relação à verdade são, 

obrigatoriamente, baseadas em declarações de testemunhas, arroladas em igual número pela 

defesa e pela acusação, laudos técnicos de especialistas, acareações, apresentação de provas e 

contra-provas e interrogatório dos suspeitos pela acusação e pela defesa. Tudo sob a égide do 

ônus da prova – princípio básico do direito moderno, em que qualquer cidadão é considerado 

inocente até que a sua culpa seja provada.  

O caso da Escola Base torna-se emblemático no que diz respeito ao pré-julgamento 

justificado pela necessidade de uma verdade (mediática) imediata. A reportagem trabalha em 

outra direção: inverte o ônus da prova, ao transformar denúncias em provas irrefutáveis, e 

suspeitos em condenados sem direito a apelação. A verdade se obtém não mais a partir da escuta 

das testemunhas de ambos os lados, mas pela declaração de fontes escolhidas pelo jornalista por 

critérios que dizem respeito exclusivamente à questão da velocidade da informação, ignorando o 

direito de defesa. 

Foucault (1977) mostra como, na sociedade de soberania, a justiça criminal fazia 

funcionar a demonstração da verdade. Naquela sociedade, a culpa não começava com a reunião 

de todas as provas capazes de fazer-se reconhecer um culpado.  A averiguação não era dualista: 

verdadeiro ou falso. “O indício, apenas leve, de um crime grave, marcava alguém como ‘um 

pouco’ criminoso” (Idem). Havia uma gradação de culpa, em que o suspeito merecia sempre um 

certo castigo. “Não se podia ser inocentemente objeto de suspeita. A suspeita implicava [...] a 

prova de uma certa culpa”. Será exatamente utilizando este critério de culpabilidade que a mídia 

vai trabalhar quando realiza a condenação da imagem pública no pré-julgamento de suas 

reportagens. Os indícios de culpa pareceriam, pois, tão fortes que os envolvidos não poderiam 

mesmo ser outra coisa além de culpados. 

No entanto, a mudança decorrente dessa estratégia de controle da imagem pública não se 

resume ao julgamento dos suspeitos. A pena imposta pela sociedade também não será uma 
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inovação. A este respeito, Foucault (1998) mostra que a sociedade de disciplina, ao optar pela 

prisão como limite e modelo, abriu mão de alguns sistemas de penalidades que nunca chegaram a 

ser postos em prática. Entre eles, figuram os mecanismos de escândalo. Tratava-se de uma 

exclusão social dentro da própria comunidade. “É a idéia das punições ao nível do escândalo, da 

vergonha, da humilhação de quem cometeu uma infração. Publica-se sua falta, mostra-se a pessoa 

em público, suscita-se no público uma reação de aversão, de desprezo, de condenação” (Idem). A 

citação parece referir-se literalmente aos casos apresentados pelo Linha Direta (e pelo jornalismo 

sensacionalista), ao invés de descrever uma pena criada no século XVIII e nunca utilizada pela 

disciplina, que optou pela supressão da liberdade e correção do indivíduo por sua normatização, 

através do cárcere, como pena padrão. 

Se na disciplina se buscava um corpo dócil capaz de adaptar-se ao regime da fábrica de tal 

modo que a prisão fosse o limite e modelo da sociedade, será preciso questionar, então, no caso 

do controle, a que novo funcionamento de dominação estará remetendo esta estratégia mediática 

de – ao efetuar uma punição construída a partir do paradigma da imagem –  sobrepor-se à 

instância jurídica, ao determinar seu modo “correto” de funcionamento.  

 

4.5.4  O panoptismo dá lugar à ubiqüidade  

Cabe, finalmente, apontar alguns efeitos decorrentes da estratégia de autoridade 

constituidora de verdades, proposta pelo Linha Direta, para que se possa antever indícios de 

como os mecanismos de poder da disciplina – ainda vigentes – estão se relacionando com as 

novas práticas que se instauram no limiar do controle. 

O processo de instauração da verdade mediática aponta para três efeitos do advento das 

novas tecnologias constitutivas da época da virtualidade: a substituição do espaço público pela 

imagem pública, a redução da história (e da verdade, portanto) à imagem e o risco da tirania do 

tempo real. 

Para Virilio (1993), o advento das transmissões em tempo real nos programas de televisão 

substitui o espaço público pela imagem pública, e a imagem pública é deslocada da cidade. É a 
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perda da cidade real, do lugar do corpo social, da população. O espaço público cedeu 

definitivamente lugar à imagem pública. Hardt (1996) defende a tese de que o fato de o lugar da 

política ter se desrealizado, confere à sociedade um caráter de déficit do político – o fim da 

política liberal numa sociedade de espetáculo, onde este é um lugar virtual, “um não-lugar do 

político”. 

A construção dessa hipercidade virtual da informação provoca outra ruptura: a 

organização do tempo real.  O tempo real prevalece sobre o espaço real. “A utilização do tempo 

real pelas novas tecnologias é, queiramos ou não, a utilização de um tempo sem relação com o 

tempo histórico, ou seja, um tempo mundial” (Virilio, idem). Efeito disso é o fato de a 

imediaticidade do presente prevalecer sobre o passado e sobre o futuro, o que Virilio denuncia 

como uma “história ‘presentificada’ que nós chamamos ‘atualidade’ ou notícia”. E essa história, 

que não se faz mais senão no presente, acaba sendo construída pela mídia, não mais a partir de 

relatos, mas sob a forma de flashes e imagens. Há então, segundo Virilio, uma redução da história 

à imagem. 

 Portanto, a imagem pública do suspeito vai ser punida neste não-espaço do político, a 

partir de uma verdade presentificada, construída pela mídia sob a forma de flashes e imagens, 

supostamente, insuspeitas. Todo o processo se dá em tempo real, sem que os acusados tenham 

direito à qualquer defesa, uma vez que serão considerados culpados pelo próprio fato de serem 

suspeitos. Trata-se de um exemplo verídico do risco que representa a tirania do tempo real em 

nossa sociedade. “É próprio da velocidade absoluta ser também o poder absoluto, o controle 

absoluto, instantâneo, ou seja, um poder quase divino. Hoje, nós empregamos os três atributos do 

divino: a ubiqüidade, a instantaneidade, a imediaticidade; a onividência e a onipotência. Isto não 

tem mais nada a ver com a democracia, é uma tirania” (Virilio, 1999). 

Estamos diante da prova de que a crise nas instituições de disciplina está longe de 

representar a conquista da liberdade do cidadão dos dias de hoje. Em outras palavras, quando o 

avanço tecnológico parece criar espaços de organização social em que a justiça (tradicional 

responsável pela manutenção da disciplina, através da imposição das leis) não consegue cumprir 
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seu objetivo de ‘vigiar e punir’, um outro aparelho (dessa feita mediático) assume o papel de 

organizar esta ‘falta de controle’, acionando mecanismos de poder que buscam estender seu 

controle através da relação desigual de forças. 

A articulação desta estratégia nos leva a uma última conclusão a respeito do conflito entre 

verdades. O exemplo danoso do pré-julgamento no caso da Escola Base foi tratado, na 

reportagem da revista ‘Imprensa’, como uma triste exceção na prática cotidiana jornalística. No 

entanto,  a divergência entre o que foi veiculado pela mídia e as conclusões jurídicas pôde 

explicitar uma estratégia de construção de verdade mediática muito mais cotidiana do que se 

pensa. Existem muitos outros casos em que a antecipação produzida pela mídia acaba 

coincidindo com as conclusões dos juízes, o que faz com que a estratégia do pré-julgamento 

passe impune pela sociedade (como as reportagens sobre as buscas do possível maníaco do 

parque, em que a foto do então suspeito foi divulgada em todas as páginas policiais do país). 

Tampouco se deve deixar de levar em consideração o fato de que a forma como a 

cobertura jornalística se refere aos suspeitos de um crime muitas vezes pode afetar o rumo das 

investigações e mesmo o resultado do julgamento dos suspeitos, seja influenciando testemunhas, 

jurados e juízes, ou criando um clima de comoção e sensacionalismo propício para que a 

sociedade pressione o poder judiciário em uma determinada direção. 

Dessa maneira, sob a ótica das relações de poder, o conflito entre a verdade mediática e a 

verdade jurídica assume um aspecto contraditoriamente complementar no que diz respeito ao 

objetivo regulador de ambas as instâncias. Essa contradição revela-se apenas aparente e se 

justifica ao observarmos que, uma vez que “o controle se dá de modo contínuo e ilimitado” 

(Deleuze, 1992), as relações de força precisam estar efetuando seu jogo de poder em todos os 

níveis. O fato de as reportagens do Linha Direta assumirem status de verdade no âmbito da 

sociedade – a ponto de esta chegar a executar seu veredicto sem direito a apelações – se justifica 

na medida em que a mídia consegue atender esta exigência de controle no âmbito da imagem 

pública, instância em que a justiça  não atua. E não o faz porque o tempo que a justiça precisa 

para atingir a verdade é incompatível com o tempo mediático da velocidade da luz e das 
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transmissões em tempo real dos dias de hoje. A verdade mediática acaba atuando onde a justiça 

ainda não consegue exercer seu poder, por não contemplar a questão da substituição do espaço 

público pela imagem pública e o efeito de redução da verdade à hiper-valorização da imagem (em 

virtude da tirania do tempo real e da ubiqüidade).  

Essa valorização do papel da mídia se explica pela sua capacidade de interatividade e pela 

abrangência da sua transmissão em tempo real para todo o território nacional. Este avanço das 

comunicações, alavancado pelo desenvolvimento das novas tecnologias, confere aos meios de 

comunicação de massa um poder mobilizador que não pode ser conseguido por nenhuma outra 

esfera da sociedade contemporânea. 

Este avanço, à primeira vista, parece oferecer à sociedade um benefício ilimitado, 

principalmente ao se considerar que um criminoso que estava foragido há quatro anos conseguiu 

ser localizado a tempo de as imagens de sua prisão serem mostradas antes do programa que o 

incriminava terminar. No entanto, a análise desenvolvida até aqui apontou de que forma é 

possível articular estratégias que permitam que ilustrações acabem sendo acatadas como verdades 

factuais. Também foi visto como é possível direcionar o olhar do telespectador de modo a 

transformar fortes suspeitas em verdade incontestáveis. E o que é pior, sem que se apresente 

nenhuma prova tradicionalmente reconhecida e exigida pelos ritos jurídicos de averiguação da 

verdade. 

Assim, se por um lado a pretensa ‘interatividade’ se pretende uma ‘arma’ a serviço da 

justiça, esta estratégia mobilizadora de autoridade e produção de verdades pode levar a 

conseqüências muito diferentes da desejada pelos produtores do programa. A veiculação de fotos 

e a caracterização de envolvidos como suspeitos, sem que haja provas concretas que o 

incriminem, pode resvalar na inversão do ônus da prova – princípio básico do direito segundo o 

qual qualquer cidadão é considerado inocente até que sua culpa seja comprovada. Além dos 
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danos morais que erros deste tipo podem acarretar – como o escândalo da Escola Base –, estes 

também podem ser enquadrados como prática criminosa27. 

 Dessa forma, o programa precisa equilibrar-se com cuidado neste papel que pretende 

ocupar. Assim, da mesma forma que seria um erro tomar a crise das instituições de disciplina 

como uma vitória da liberdade em nossa sociedade, também seria equivocado acreditar que a 

prática jornalística contemporânea pode se equiparar à justiça ou mesmo pretender substituí-la. 

Por mais que busque determinar o modo de funcionamento da justiça, o jornalismo torna-se, 

ainda assim, um espaço de atuação do controle, um complemento à justiça disciplinar, em um 

paradigma  virtual caleidoscópico, de crimes, denúncias e investigações ultra-rápidas onde nada 

se fecha, pois a conclusão oficial da justiça só virá a público quando o assunto não for mais o 

tópico do dia para a imprensa. Ou seja, quando já for tarde demais para retratação, reparação de 

erros, indenização ou pedidos de desculpa por quaisquer das partes, até mesmo porque a mídia já 

esqueceu o caso, mesmo que a sociedade nunca mais perdoe os envolvidos na denúncia. 

                                                   
27 O artigo 138 do código penal é claro ao tipificar como crime o ato de “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente 
fato definido como crime”. A pena prevista é detenção, de 6 meses a dois anos, e multa. Já o artigo 141 alerta que 
esta pena deve ser aumentada em um terço se o crime for cometido “na presença de várias pessoas, ou por meio que 
facilite a divulgação da calúnia”. Este crime também se encontra descrito no artigo 20 da lei de imprensa em vigor no 
país e prevê pena de detenção de 6 meses a três anos e multa de 1 a 20 salários mínimos. 
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 5.  Conclusão 

A análise do conjunto de exemplos que nos permitiu delimitar o discurso do programa, 

durante nossa trajetória, oferece caminhos que poderão contribuir no sentido do entendimento das 

características específicas do não-verbal em sua materialidade. Esta discussão se apresenta como 

um terreno fértil e ainda pouco explorado, cujos pilares,  no âmbito da Análise do Discurso, estão 

sendo construídos nos dias de hoje.  

O debate em torno da imagem como discurso ganha ainda mais importância ao se levarem 

em conta, como fizemos, os avanços tecnológicos de processamento e transmissão da informação 

(inclusive visual), em velocidades cada vez mais vertiginosas. Esta ‘coincidência’ de fatores faz 

com que o estatuto da imagem se converta, ainda mais, em uma das arenas prioritárias em que 

estarão se confrontando as diferentes relações de força da sociedade contemporânea. Delineia-se 

uma nova configuração, em que a informação (visual) se constitui cada vez mais na forma de 

saber-poder própria de um momento em que a estruturação das relações sociais se encontra no 

limiar de um processo de transformação.  

Neste cenário, cabe ainda abarcar uma última reflexão sobre o uso que a mídia faz do 

funcionamento discursivo da informação visual. Davallon (1999) mostra como a imagem tem a 

capacidade de conservar em si a força das relações sociais em que foi produzida. A imagem 

possuiria dessa forma uma eficácia simbólica ao ser capaz de possibilitar que um acontecimento 

seja memorizado socialmente ao mesmo tempo em que se torna histórico. No nível do simbólico, 

“aquele que observa uma imagem desenvolve uma atividade de significação; esta não lhe é 

transmitida ou entregue toda pronta. Este estado de coisas abre [...] a uma liberdade de 

interpretação” (Davallon, 1999). Mas essa mesma atividade faz também com que a “imagem 

comporte um programa de leitura: ela assinala um certo lugar ao espectador” (idem).   

Com isso, a imagem é capaz de definir posições de leitor abstrato que o espectador 

concreto é convidado a ocupar a fim de atribuir sentido ao que está vendo. “Na transparência de 

sua compreensão, a imagem mostraria como ela se lê, quer dizer, como ela funciona enquanto 



 124

diagrama, esquema ou trajeto enumerativo” (Pêcheux, 1999). Assim, Davallon conclui como a 

imagem, ao operar o acordo dos olhares, apresentaria a capacidade de conferir ao quadro da 

história a força da lembrança. É neste momento que se pode percebê-la como repetição de um 

mito, um operador de memória social no seio de nossa cultura. 

Pêcheux relê esta conclusão constatando, por sua vez, que “a memória discursiva seria 

aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os implícitos 

(...) de que sua leitura necessita” (Pêcheux, 1999). No entanto, esta regularização discursiva do 

implícito é sempre suscetível de ruir diante de novos acontecimentos: a memória tende a absorver 

o acontecimento. Este último “desloca e desregula os implícitos associados ao sistema de 

regularização anterior. Haveria assim sempre um jogo de força na memória sob o jogo do 

acontecimento” (Pêcheux, idem). Este jogo de forças busca manter a regularização dos 

enunciados, mas também pode perturbar a rede dos implícitos. 

Como já mostramos durante a análise, toda a língua é sujeita ao equívoco. O efeito de 

deslizamento metafórico do sentido, decorrente da falha, contribui para atribuir opacidade aos 

enunciados (e aos acontecimentos). Desta forma, a imagem não deveria ser vista como algo 

legível em sua transparência (como também não o é a palavra), mas, como  uma  “imagem opaca 

e muda” (Pêcheux, Idem) – aquela da qual a memória ‘perdeu’ o trajeto de leitura. Se a imagem 

fala por si, ela significa, para o analista, pela sua opacidade. 

É neste desvio de sentido que os produtores do Linha Direta vão investir seu equipamento 

discursivo. Seja no momento de caracterizar a maldade do criminoso, ou na estratégia de 

questionar a eficiência da Justiça. A pacificação das imagens, através do parafraseamento 

proposto pelo apresentador-narrador, e o conseqüente silenciamento destas, disfarçado pelo mito 

da transparência, será a concretização da estratégia da mídia que, ao jogar com a opacidade, 

acaba por converter a imagem em operador de simulacro. Produtora, então, de uma memória 

social específica. Uma memória fruto de um trabalho (material), por parte dos media, de 

apagamento e de uma constante des-significação do acontecimento.  
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Ligado a este funcionamento, podemos indicar aqui um outro caminho possível de análise 

deixado de lado, neste trabalho, por apresentar-se ainda mais amplo do que nosso objeto 

específico. Os exemplos da estratégia de autoridade e do conflito entre mídia e justiça revelam 

indícios do que seria a formação discursiva da TV Globo, como um todo: o lugar da utilidade 

pública. Esta proposta não está presente apenas no programa aqui analisado, mas em todas as 

atrações da emissora. Em diversas ocasiões nos deparamos com exemplos como o recente evento 

do aumento no número de doações de medula, conseqüência do drama ‘vivido’ por uma 

personagem de telenovela. Caso semelhante ao do movimento de busca por crianças 

desaparecidas, há alguns anos. 

Neste ponto, cabe recorrer à noção de mobilização própria dos meios de comunicação na 

contemporaneidade, proposta por Virilio (1991). Ao analisar a transmissão ao vivo da Guerra do 

Golfo, realizada pela CNN, o pesquisador francês defende a idéia de que o papel daquela 

emissora se afastava tanto da ‘tele-audição’ quanto da ‘tele-visão’, tornando-se, na verdade, uma 

‘tele-ação’ – estratégia na qual os espectadores se envolvem numa situação de interatividade 

absoluta. Tal ‘interatividade’, no entanto, por se exercer imediatamente, não comporta o tempo 

necessário à reflexão. Desta forma, a interação acaba se concretizando nos moldes de uma reação, 

provocada no telespectador pelo bombardeamento das imagens. Como já mencionamos, o  

imediatismo das transmissões em tempo real contribuem para um congelamento do tempo 

presente, nos meios de comunicação, uma vez que não há mais a possibilidade da passagem do 

acontecimento para o histórico, através da memória. 

Esta estratégia da TV Globo se converte em uma função despolitizante, na medida em que 

a ‘interação’ é domesticada em ‘reação’, de acordo com o desejo da emissora. Artimanha, 

portanto, em que a emissora desempenha o papel político do veículo que ‘manda’ fazer 

corretamente (ou que proíbe). A ‘justiceira’ conquista seu espaço político no gesto mesmo de 

efetivar sua despolitizante estratégia de autoridade. Como conseqüência, toma forma uma nova 

configuração social, em que a delação, o linchamento e o controle completo dos cidadãos se 

apresentam, cada vez mais, mobilizadas pelas mãos de um único setor. Por mais que os meios de 
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comunicação re-contem nossa história recente, ainda permanece, em nossa memória, os lugares a 

que este tipo de controle totalizante pode nos levar. Esta ‘linha direta’ com ‘nossos direitos’ pode 

se tornar um atalho tão perigoso quanto fascinante. 

Podemos, portanto, apontar, provisoriamente, um processo de construção de uma 

memória discursiva, elaborada pela emissora. O tempo todo o conteúdo de sua programação 

tende a reafirmar a imagem de uma emissora a serviço do povo. As conclusões sobre estes 

indícios, no entanto, deverão ficar para uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema. Por 

enquanto, será suficiente apontar que, juntamente com esta ‘linha direta com a cidadania’, 

estamos aceitando também uma estratégia complexa de produção de verdades. Saberes e imagens 

que, por mais opacos, continuam teimando em se mostrarem transparentes. Neste oráculo opaco 

em que o Édipo contemporâneo veio se ‘informar’, a verdade espetacularmente produzida o ilude 

na mesma proporção em que o seduz. Talvez por isso mesmo, o cobrador de Rubem Fonseca 

tenha ainda mais razão para enraivecer-se em frente à televisão do que Dimitri Karamazov diante 

do tribunal que o condenou injustamente. 
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