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RESUMO 

 

   Este estudo tem como objetivo compreender o processo de 

circulação das informações originadas de ocorrências policiais, desde o local 

do fato até sua publicação pela imprensa.  A intenção é avaliar as perdas e 

interferências que a informação sofre em todas as suas etapas de transmissão, 

e a participação de cada agente envolvido no processo, tanto na instituição 

policial como na instituição jornalística, analisando a passagem de informação 

entre as duas instituições.  Para isso foi utilizado o estudo de um caso de 

ocorrência policial, onde foi possível seguir o percurso da informação e detectar 

os pontos de possíveis perdas ou manipulações, avaliando suas motivações, 

analisando os critérios adotados para a hierarquização das informações a 

serem destacadas prioritariamente, conforme as características e 

peculiaridades de cada instituição.  O trabalho propõe também uma reflexão 

sobre os efeitos que a repercussão de uma notícia policial publicada pela mídia 

pode ter sobre o planejamento e definição das estratégias operacionais nas 

instituições de segurança pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

    A temática da segurança pública tem ocupado um espaço cada 

vez maior na mídia. As informações relativas à segurança pública abrangem um 

universo muito amplo, atingindo as diferentes editorias dos meios de comunicação, 

extrapolando, assim, a esfera meramente policial para abraçar questões políticas, 

educacionais, econômicas e culturais.   

    No Brasil, o tipo de relação existente entre a polícia e a mídia, 

nem sempre amistosa e transparente, determina, em grande medida, a trajetória que a 

informação percorre desde a ocorrência do fato até sua publicização. Isso significa que o 

melhor juízo acerca de determinado fato da esfera policial depende da qualidade da 

apuração e da fluidez da informação neste percurso que se inicia na instituição policial e 

termina no público, passando pela mídia. Assim se configura a cadeia da informação 

policial: polícia-mídia-público. Quanto menores as perdas e as interferências neste 

processo mais precisa será a informação.  

    Diante disso, torna-se importante um estudo deste processo que 

identifique os envolvidos, numa análise inicialmente em separado e, em seguida, 

conjunta das práticas levadas a cabo, respectivamente, na instituição policial e 

jornalística, estabelecendo assim, a partir das características de cada instituição, 

parâmetros para a melhor compreensão do percurso da “informação policial”, que aqui 

definiremos como toda e qualquer informação que surge a partir de um fato que ocorre 

na esfera policial, podendo ser uma ocorrência criminal ou qualquer ação institucional 

com apelo e repercussão capaz de se transformar em notícia. 

   O tema foi escolhido após a constatação de que, com bastante 

frequência, notícias policiais publicadas pela mídia em seus diferentes veículos 

apresentavam perspectivas variáveis em relação a uma mesma informação policial.  

Além disso, observou-se que, em muitos casos, as notícias veiculadas pela imprensa 

apresentavam diferenças significativas em relação à experiência e aos relatos policiais 

acerca de determinada ocorrência. 

   A importância dessas questões está ligada ao fato de que a 

repercussão de notícias publicadas pela mídia produz, invariavelmente, efeitos 

significativos nos posicionamentos e decisões na área de segurança pública, e, 

consequentemente, nas estratégias e ações policiais. Verifica-se, à vista disso, que 



6 

 

 

muitas vezes o agir policial, em última instância, acaba sendo influenciado pela forma e 

conteúdo das notícias, ou seja, ao viés das reportagens policiais. 

   Assim, uma análise do processo de produção e circulação da 

informação policial e das questões que envolvem o processo de construção da notícia 

faz-se necessária no sentido de contribuir para a compreensão das perdas e 

interferências que ocorrem no percurso da informação, desvelando as possíveis 

manipulações e ações desvirtuadoras da informação, desde sua origem na instituição 

policial até sua publicação pela mídia.  

   Para elucidar tais questões, este trabalho se propôs a pesquisar o 

trajeto que uma informação policial percorre, estudando o caso específico de uma 

ocorrência policial desde a origem do fato, passando pela instituição policial, assessoria 

de imprensa, instituição jornalística até sua publicação.   

   Para fundamentar a pesquisa do circuito da informação policial 

foi necessário, primeiramente, uma análise teórica das instituições policial e jornalística, 

a partir dos conceitos de “campo” e “habitus” do sociólogo Pierre Bourdieu. Com isso, 

buscou-se avaliar as relações de forças, assim como as questões de prestígio e 

reconhecimento presentes internamente em cada uma das instituições, bem como os 

efeitos que cada instituição pode exercer uma sobre a outra. 

   Depois disso tomou-se, para efeito de base empírica, um caso de 

ocorrência policial que sucedeu em uma rodovia, com episódio de perseguição policial, 

capotamento de viatura, policial ferido e apreensão de drogas.   

   No que tange a essa ocorrência em particular, foram realizadas, 

pesquisas documentais na instituição policial, buscas na internet referentes a notícias 

jornalísticas e entrevistas com policiais envolvidos no caso, em todas as suas etapas 

(desde o atendimento à ocorrência até a sua divulgação pela assessoria de imprensa).  

Também foram ouvidos jornalistas com experiência na editoria policial. A reportagem 

policial referente à ocorrência, utilizada para este estudo, foi publicada pelo site G1. 

   A partir desta ocorrência, foi possível examinar todo o processo 

de produção e circulação da informação policial, desde sua origem, identificando os 

atores envolvidos em cada etapa, detectando onde e quando a informação esteve sujeita 

a perdas e manipulações, até sua publicação na mídia. 

   É necessário esclarecer que a escolha do caso ficou vinculada à 

instituição policial que atendeu a referida ocorrência, no caso a Polícia Rodoviária 
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Federal (PRF), uma polícia ostensiva, com atribuições semelhantes às das polícias 

militares estaduais, mas com atuação nas rodovias federais.  Embora as atribuições 

sejam equivalentes às da PM, a PRF é uma polícia ostensiva civil, e não uma instituição 

militar. O caso escolhido se deu no estado do Rio de Janeiro, no entanto, é bom salientar 

que, por ser uma instituição federal, os protocolos de transferência de informações 

dentro da PRF seguem o mesmo sistema em todo o Brasil.  

    Quanto à estrutura, além da introdução e das considerações finais, 

o presente trabalho conta com duas partes principais. Na primeira, intitulada “As 

instituições a partir do conceito de campo de Bourdieu”, foi feita uma análise teórica 

das duas instituições, policial e jornalística, a partir do conceito de “campo” 

estabelecido por Pierre Bourdieu no seu trabalho “O Poder Simbólico”. Bourdieu 

propõe uma representação da sociedade como “espaço social”, que se constitui num 

conjunto de “campos sociais”, sendo que, dentro de cada campo, existem critérios de 

prestígio próprios a cada instituição. A instituição policial será estudada como um 

“subcampo” do “campo da segurança pública” e a jornalística como parte do “campo 

midiático”. 

   Já na segunda parte, intitulada “O circuito de informações”, trata-

se diretamente da pesquisa acerca do processo de produção e circulação da informação 

em cada uma das instituições, seguindo-a passo a passo, desde sua origem até sua 

veiculação na mídia.  Para melhor organização, esta parte da monografia foi subdividida 

em duas: “Circuito de informações na instituição policial” e “Circuito de informações 

na instituição jornalística”.  Dessa forma, foi possível discorrer sobre os critérios 

utilizados e os dispositivos disponíveis para os intercâmbios entre as duas instituições, a 

fim de detectar as respectivas formas de manipulação, enquadramentos, ruídos, assim 

como as possíveis perdas ocorridas no circuito da informação.  

    A pesquisa procurou observar as interferências que a informação 

sofre no seu trajeto a partir das características e das formas como as instituições policial 

e jornalística lidam com a mesma, avaliando os mecanismos de interação existentes 

entre a polícia e a imprensa, identificando os critérios utilizados para divulgação de 

informações, tanto no interior de cada instituição, quanto nos fluxos que partem da 

polícia em direção à imprensa e desta para o público. 

    Enfim, este trabalho se propõe a contribuir para uma melhor 

compreensão das realidades policial e jornalística a partir das suas necessidades, das 
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suas características e de suas respectivas lógicas internas. Espera-se, desta forma, 

elaborar um retrato mais preciso dos processos de produção e circulação da informação 

policial em todas as suas etapas. 
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CAPÍTULO 1 

AS INSTITUIÇÕES A PARTIR DO CONCEITO DE CAMPO DE BOURDIEU 

 

   Para uma compreensão melhor das características de policiais e 

jornalistas no exercício de suas funções e da lógica interna que rege cada uma destas 

instituições, será tomado como base os conceitos de “campo” e “habitus” estabelecidos 

por Pierre Bourdieu no seu trabalho “O Poder Simbólico”, trabalho que funcionará 

como fundamento teórico da análise aqui proposta.  

   Bourdieu propõe uma representação da sociedade como “espaço 

social”, que se constitui num conjunto de “campos sociais”. Estes “campos” são 

produtos da evolução das sociedades e da consequente divisão social do trabalho. 

    Desta forma, a instituição policial é um “subcampo”, ou seja, 

parte de um “campo” maior, o “campo da segurança pública”, da mesma forma que 

ocorre na análise da instituição jornalística como parte do “campo da mídia”: nestes 

dois recortes observa-se que cada subcampo possuí características próprias e suas 

peculiaridades. 

   Na realidade, para Bourdieu, cada campo é uma espécie de arena 

de forças onde existe uma luta constante para obtenção de uma posição dominante 

dentro do campo, isto é, existe uma grande movimentação interna no campo em busca 

de prestígio e consagração, em busca do “capital simbólico” do campo. Portanto, dentro 

de cada campo existem critérios de prestígio que são dinâmicos, resultado das lutas 

internas de cada campo para estabelecer tais critérios.  

   Assim, o subcampo policial tem seus próprios critérios de 

prestígio e valores simbólicos que certamente são bem diferentes dos valores e critérios 

do campo jornalístico. A apuração destes valores e critérios é que são fundamentais na 

determinação das características inerentes aos policiais ou aos jornalistas. De qualquer 

forma, seja o subcampo policial ou jornalístico, as ações e as escolhas de cada grupo 

dependerá das características de socialização dos seus membros ou, para introduzir 

outro conceito de Bourdieu, do “habitus”. 

   “Habitus” pode ser definido como um sistema de disposições 

duradouras adquirido pelo indivíduo durante o processo de socialização. É algo 

internalizado, adquirido desde a infância na educação familiar, e é ele que permite que 

as escolhas cotidianas pareçam naturais, que determinadas ações pareçam espontâneas, 
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óbvias e adequadas.  

   A análise de um recorte do “campo da segurança pública”, o do 

“subcampo policial”, de suas regras comportamentais e critérios internos de prestígio, é 

importante na medida em que fornece a este estudo subsídios para uma melhor 

compreensão das práticas e ações características das instituições policiais. 

   Esta compreensão não pode se limitar à análise “de fora para 

dentro” ou a uma visão macro sobre a polícia, isto é, uma visão meramente 

institucional. Tão ou mais importante que isso, é a visão dos diferentes elementos que 

compõem a estrutura policial, desde sua linha de frente até os patamares mais altos da 

instituição passando por todo e qualquer agente, mesmo externo, que de alguma forma 

participa e exerce alguma influência no conjunto da instituição. 

   Para que a instituição policial possa ser adequada ao conceito de 

“campo” definido por Bourdieu é necessário que se visualize a polícia como resultado 

de um conjunto de forças atuantes, forças estas que são resultantes da ação e 

engajamento dos seus agentes, neste caso os policiais, que serão responsáveis pela sua 

forma e sua atuação.  

    Como acontece em qualquer outro “campo”, estas diferentes 

forças lutam internamente no “campo” através da movimentação dos seus agentes com 

o objetivo de prevalecerem umas sobre as outras numa constante luta interna pelo que 

Pierre Bourdieu definiu como “capital simbólico”, ou seja, para se tornar a “força 

dominante” no campo. 

   Analogamente, pode-se dizer que existirá sempre, em qualquer 

recorte que se faça em determinado “campo”, seja no “campo da segurança pública” ou 

não, “forças dominantes” e “forças dominadas”, mas isso não quer dizer que as forças 

que se tornam dominantes prevalecerão para sempre sobre as que estão dominadas.  

    Esta luta interna constante entre as diferentes forças por um 

melhor e maior espaço dentro do “campo” é que vai definir quem domina e quem é 

dominado, e também a intensidade desta dominação, mesmo porque no “campo” não 

existe só duas forças que brigam em sentido contrário por capital simbólico, existe, sim, 

uma infinidade de forças, com direções e sentidos diversos lutando por espaço no 

campo. Assim, não existe uma só força dominante dentro do campo, mas várias, umas 

com maior e outras com menor peso, forças essas que nada mais são do que produtos da 

ação e do pensamento dos agentes que compõem o campo. 
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   Apesar desta luta ser interna, ou seja, o próprio campo determina 

suas regras e quem está vencendo, ações externas podem exercer grandes influências 

sobre o comportamento e as características das forças dentro do campo. Isso ocorre 

porque existe interseções entre os diferentes “campos”, onde alguns agentes podem 

participar simultaneamente de mais de um “campo” de forma a exercer influencias de 

um “campo” sobre o outro e vice-versa. 

   No caso da polícia, influências externas podem influenciar uma 

ou outra força, dominante ou não, da instituição, no entanto jamais conseguiriam 

intervir nas lutas travadas entre as forças do próprio subcampo policial.  Na realidade a 

ação externa muitas vezes repercute muito no direcionamento destas lutas, mas só o 

próprio campo é capaz de legitimar tal influência, ou seja, a disposição das batalhas 

internas no subcampo policial, como em qualquer outro campo ou subcampo, são 

determinadas única e exclusivamente pelo próprio campo, o que significa dizer que os 

agentes que compõem o campo detém esse poder de legitimação, ainda que sujeitos à 

influência de outros campos. 

   Neste campo de batalha o acúmulo de “capital simbólico” implica 

em dominação do campo e determinação das forças dominantes dos chamados “critérios 

de prestígio” dentro do campo, ou seja, tanto maior for a capacidade de dominação dos 

agentes que exercem determinada força, mais prestígio ela vai representar no contexto 

do campo. 

   Este processo é dinâmico, o campo pode mudar de forma a todo o 

momento dependendo da movimentação e ação dos seus diferentes agentes e as forças 

que eles exercem dentro do campo.  Por outro lado, por existirem forças 

tradicionalmente dominantes, a partir de uma posição conservadora dos seus agentes, as 

mudanças na forma do campo dificilmente se darão de modo radical, ou seja, mudanças 

estruturais fortes requerem tempo já que pressupõem a derrota de forças que há muito 

exercem domínio no campo, o que se daria somente a partir da transformação dos 

agentes que compõem o campo. 

   Dentro do subcampo policial, por exemplo, podem existir forças 

contrárias, forças concorrentes e forças independentes, cada qual buscando ganhar 

espaço no campo, dependendo da influência que os diferentes agentes componentes do 

campo podem e conseguem exercer. O resultado desta luta interna se expressa no 
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momento que o coletivo do grupo legitima determinada força como maior ou menor 

critério de prestígio. 

   No exemplo do subcampo policial, seus agentes podem ter uma 

infinidade de características para exercer sua função, algumas das quais podem ser 

reconhecidas como “mais virtuosas” e outras menos. Algumas características podem até 

ser consideradas “defeituosas” na visão do grupo.  Assim, as características consagradas 

como prestigiosas dos agentes policiais de determinado subcampo são legitimadas por 

eles mesmos, através das suas lutas internas.   

   É importante ressaltar novamente, que essas lutas internas são 

passíveis de influências de outros campos, ou seja, a ação externa pode exercer 

influência na construção da lógica interna do campo, dependendo do nível de resistência 

da instituição a influências externas, mas somente o próprio campo é capaz de legitimar 

a valorização da força dominante. 

    Apesar da ação externa influenciar bastante as lutas internas pelo 

domínio do campo, é muito comum que critérios de prestígio de determinados campos 

sejam diferentes dos critérios de prestígio do resto da sociedade.  Isso acontece pelas 

peculiaridades do campo, isto é, porque as ações e escolhas de cada grupo dependem 

também, como foi colocado por Bourdieu, das características de socialização de seus 

membros, ou seja, do “habitus”.  

   Por exemplo, a sociedade inteira pode valorizar o “policial 

cidadão”, mas se a qualidade de “policial cidadão” não for legitimada pelo próprio 

subcampo policial este “policial cidadão”, que toda a sociedade admira, não será 

admirado nem reconhecido pelo seu grupo, ou seja, na lógica interna desta instituição 

policial hipotética um “policial repressor” ganharia pontos a cada demonstração deste 

lado repressor, já que o campo estabeleceu e legitimou tal característica como critério de 

prestígio no campo. Em última instância, segundo critérios deste campo hipotético, o 

“policial repressor” seria mais “polícia” do que um “policial cidadão”.  

   É necessário que fique claro que a posição dominante no campo, 

neste exemplo a “ação repressiva”, em nenhum momento pode ser considerada 

“imposta” ao campo, mas sim “conquistada” no campo. Se fosse imposta e não 

conquistada não seria uma ação dominante, uma vez que a existência de uma “força 

dominante” em qualquer campo ou subcampo pressupõe a sua legitimação pelos seus 
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próprios agentes, neste caso os agentes policiais, visto que são estes, a partir de suas 

ideias e posicionamentos, que configuram tais forças 

   O exemplo poderia ser o contrário também: um determinado 

subcampo policial poderia valorizar mais os direitos humanos e a cidadania do que a 

repressão, a despeito da sociedade, fora do campo, cobrar uma atuação mais enérgica e 

repressora da polícia se no caso a criminalidade estivesse atuando de uma maneira mais 

violenta.  

   Estes exemplos são hipotéticos, propositalmente foram isolados 

critérios específicos que divergiam dos valores exteriores ao campo para uma maior 

compreensão do processo de legitimação das forças dominantes dentro do campo, a 

partir da atuação dos agentes na formação destas forças.  Mas dentro destes mesmos 

campos certamente existem outros critérios internos de prestígio que coincidem ou 

mesmo refletem o que se pensa fora do campo, pela própria influência externa a que o 

campo está sujeito. 

   A “coragem”, por exemplo, a princípio seria sempre uma força 

dominante dentro de qualquer campo policial e que também é valorizado, da mesma 

forma, fora do campo. 

   Como já foi observado neste estudo, dentro de um mesmo campo 

podem existir diversos subcampos com características próprias e assim sucessivamente.  

No caso do “campo da segurança pública”, verificou-se que o instrumental teórico de 

Bourdieu pode ser utilizado para a análise do “subcampo policial”.  Da mesma forma, 

num recorte mais específico, por exemplo, em um “subcampo de policiais brasileiros”, 

ou mais ainda em um “subcampo de policiais militares brasileiros”. 

   Assim, mesmo dentro de uma análise genérica das diferentes 

polícias brasileiras como um todo (subcampo da instituição policial), foi possível 

construir a ideia de campo de forças sugerida por Bourdieu, ainda que se saiba de 

flagrantes diferenças entre as diversas instituições policiais além das diferentes 

características regionais e culturais das polícias. Desta forma, mesmo generalizando esta 

gama de diferentes polícias dentro de um mesmo subcampo, é possível estabelecer 

características em comum e detectar a luta de forças no âmbito geral da polícia 

brasileira, como de qualquer outro tipo de campo. No entanto, quanto menor o recorte 

do campo a ser estudado, mais fácil será determinar as forças atuantes e a forma do 

campo.  
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   O que se quer dizer com isso é que o estudo genérico da polícia, 

por exemplo, pode ocultar informações importantes e características peculiares a uma 

ou outra polícia.  Por isso mesmo, quanto mais focado, quanto menor o recorte para o 

estudo do campo, melhores resultados se obterá, ou seja, mais específicos e menos 

genéricos.  

   Ao dividir, por exemplo, o “subcampo policial brasileiro” em 

vários subcampos percebe-se dois aspectos importantes: primeiro a forte diferenciação 

entre os campos de instituições policiais diferentes e até da mesma instituição em 

regiões diferentes do país. A segunda observação é que, mesmo com toda esta 

diferenciação, verifica-se um padrão de comportamento policialesco comum a todas as 

instituições, independentemente da região. 

   Neste ponto já fica possível começar a tentar identificar mais de 

perto aspectos da lógica interna das instituições policiais a partir da proposta de Pierre 

Bourdieu, ou seja, a partir da concepção da instituição policial como um subcampo de 

forças em luta permanente na construção do modo de agir do agente policial. 

   Ao adentrarmos no subcampo genérico da polícia brasileira, 

observamos que existe sim um padrão comportamental orientado pelas forças 

dominantes do subcampo, resultado da ação de seus diferentes agentes.  Estas forças 

dominantes no subcampo da polícia brasileira têm origem histórica e cultural.  Não é 

preciso fazer pesquisas profundas para detectarmos diferenças entre a polícia brasileira 

e a polícia britânica, por exemplo. Da mesma forma, entre a polícia brasileira e a polícia 

iraniana ou boliviana.   

   O mais importante é que a partir da proposta de Bourdieu, ou seja, 

da visualização dos fenômenos comportamentais de cada uma destas polícias a partir 

das lutas internas deste ou daquele subcampo policial, fica mais claro compreender as 

ações e práticas policiais a partir de um processo puramente sociológico.   

   A suposição de que as práticas policiais, sejam elas boas ou más, 

são meramente frutos de uma boa ou de uma má formação nas academias de polícia não 

pode ser considerada como verdade absoluta, pelo menos na dimensão como muitas 

vezes é tratada, na medida em que o indivíduo que ingressa na instituição policial 

carrega junto seu passado, sua educação familiar e escolar, sua formação cultural, ou 

seja, um conjunto de fatores que são agregados ao indivíduo durante sua existência e 

são responsáveis pelas suas tomadas de decisão, inclusive a de escolher ser policial.   
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   No caso brasileiro, a polícia é oriunda de uma tradição 

inquisitorial, bem descrita no trabalho da professora Lana Lage “Tradição jurídica 

inquisitorial em Portugal e no Brasil: o segredo e a construção da verdade”. Observa-

se que dentro da polícia as características tradicionalmente repressiva e militaresca 

acabam ainda tendo certo grau de supremacia dentro do sub campo policial brasileiro.  

   É fato que as ações da polícia nos moldes militares e inquisitoriais 

(não só nas polícias ostensivas como também nas polícias judiciárias), são 

características do subcampo policial brasileiro. Mas se observarmos a sociedade 

brasileira, como ela enxerga e o que ela espera da polícia, verificamos que a ideia de 

uma polícia militarista e repressiva ainda está bastante presente.   

   Não é exclusivamente dentro do subcampo policial (onde em 

certas situações um policial que mata um bandido é mais “polícia” do que o que prende 

nas mesmas circunstâncias) que um comportamento repressivo pode ser valorizado. 

Afinal, não é tão incomum que a população, diante de um assaltante preso, espere que o 

policial lhe dê umas “merecidas porradas” ... e se o policial não der, vai haver quem 

diga: “esse não nasceu pra ser polícia...”.  

   É bem verdade que qualquer conclusão sobre as forças 

dominantes no subcampo policial brasileiro, como qualquer outro, depende de uma 

constante análise, visto que sempre estará sujeito às nuances características das 

contínuas lutas internas através das ações dos diferentes agentes policiais, das diferentes 

forças atuantes. Mas é preciso considerar a permanência de determinadas forças 

dominantes tradicionais através do tempo, mesmo com seus altos e baixos.  

   A tradição inquisitorial da polícia poderia ser uma destas forças 

com certa sustentação no subcampo policial brasileiro. Certamente que uma polícia 

herdeira de uma tradição inquisitorial correria grandes riscos de se envolver em 

situações de abuso.  Se realmente existir respaldo para este tipo de ação, possíveis 

ilegalidades legitimadas pelo subcampo policial implicariam em “falta de transparência” 

e no afloramento de “temas tabu” na relação entre a polícia e a mídia.  

   No trabalho da professora Ana Paula Miranda, “Controle interno 

e externo em órgãos públicos: é possível se falar em responsabilidade no Brasil?”, é 

constatável a existência dentro das instituições públicas da “cultura do segredo”, 

herdada do modelo inquisitorial, onde todas as etapas do processo deveriam ser 

encobertas pelo segredo.  
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   No caso da polícia, esta “cultura do segredo” passa a ser um 

grande problema na medida em que o controle externo da instituição pela mídia se faz 

extremamente necessário diante da ineficácia dos dispositivos de controle interno no 

serviço público, principalmente pela falta de independência destes dispositivos e pelo 

corporativismo das instituições.   

   Esta impotência dos dispositivos de controle interno da instituição 

policial, como a corregedoria, é um entrave para a própria polícia se pensarmos que este 

controle interno teria mais chance de atingir seus objetivos de uma forma bem menos 

traumática do que por dispositivos de controle externo, visto que estes não dispõem de 

um profundo conhecimento do universo policial, sua cultura e suas particularidades.  

   A utilização do instrumento metodológico sugerido por Bourdieu 

pode permitir uma visão mais precisa da lógica específica também da estrutura 

midiática. Da mesma forma como ocorre nas instituições policiais, o campo da mídia 

pode ser concebido como uma estrutura com lógica específica e com “formas 

simbólicas” próprias. 

   O processo de busca da dominação no campo da mídia é 

semelhante ao do subcampo policial e, analogamente, a qualquer outro campo ou 

subcampo. As forças que lutam e a intensidade destas forças que são produzidas pelos 

agentes do campo da mídia é que são bem diferentes, já que a forma depende das suas 

características internas, isto é, do histórico de lutas e legitimações, produto da cultura e 

da formação dos seus componentes, do habitus dos indivíduos do campo.   

   Em um recorte mais micro de subcampos jornalísticos, como 

“subcampo dos jornalistas de televisão”, “subcampo dos jornalistas de rádio” ou 

“subcampo dos jornalistas da mídia impressa”, a determinação dos critérios internos de 

prestígio, ou seja, os fatores de reconhecimento de cada campo, terão pesos bem 

distintos. Forças como “fluência verbal”, “capacidade de redação” e “aparência física”, 

mesmo se configurando como forças reconhecidamente atuantes nos campos 

jornalísticos, obviamente apresentarão intensidades bem diferentes em cada um destes 

subcampos.  

   Se analisarmos qualquer um destes subcampos, como o 

“subcampo dos jornalistas de televisão”, por exemplo, não é difícil visualizar como 

acontece este processo de luta entre forças por hegemonia e de legitimação de critérios 

de prestígio.  
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    Ao imaginarmos o campo de forças no “subcampo dos jornalistas 

de televisão”, observa-se que a “aparência física”, por motivos óbvios, ocupará uma 

posição hierárquica superior, se compararmos com os subcampos dos jornalistas de 

rádio ou da mídia impressa. Há uma série de fatores que leva a isso.      

   Isso não quer dizer necessariamente que as outras duas forças 

exemplificadas – “fluência verbal” e “capacidade de redação” – foram derrotadas nesta 

luta pela hegemonia.  Isso porque não se pode, em hipótese alguma, entender o 

comportamento deste subcampo e das suas lutas, numa visão meramente associativa, de 

fins e meios.  

    Mesmo que seja constatado que nos últimos tempos o 

telejornalismo venha priorizando a “aparência física” em detrimento à “fluência verbal” 

e à “capacidade de redação”, isso não quer dizer que a consagração da “aparência 

física” represente que a “capacidade de redação” e a “fluência verbal” sejam forças 

simbólicas derrotadas, já que o prestígio destas continua legitimado pelos agentes quem 

compõem o subcampo do telejornalismo. 
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CAPÍTULO 2 

O CIRCUITO DE INFORMAÇÕES 

 

2.1 – CIRCUITO DE INFORMAÇÕES NA INSTITUIÇÃO POLICIAL 

 

   O trabalho de pesquisa proposto visa investigar o caminho da 

informação desde o fato policial gerador da notícia (seja ele um crime, uma operação ou 

qualquer ação policial), até a sua publicação pela mídia. 

   Para isso é necessário seguir cada passo da informação nas 

diferentes trilhas que percorre tanto na instituição policial como posteriormente na 

jornalística, para que possa ser detectado se há perdas e interferências.  Por isso é tão 

importante apurar este processo que acontece internamente em cada uma das 

instituições. 

     Para compreensão maior deste processo na passagem da 

informação, será feita a análise do circuito de informações de um determinado caso de 

ocorrência policial.   

    Antes de apresentar o caso, contudo, é importante situar a 

instituição policial onde as informações serão analisadas, isso porque cada instituição 

policial possui uma metodologia própria na produção e transferência de informações. 

   Será estudada a passagem de informações de uma ocorrência 

dentro da instituição Polícia Rodoviária Federal (PRF), que é uma polícia ostensiva, 

com atribuições semelhantes às das polícias militares estaduais, só que com atuação nas 

rodovias federais.  Embora as atribuições sejam semelhantes, a PRF não é uma 

instituição militar, ou seja, é uma polícia ostensiva civil.   

    Por ser uma instituição federal, os protocolos de transferência de 

informações na PRF tendem a ser uniformizados em todo o território nacional, ao 

contrário do que ocorre nas polícias militares, que possuem autonomia em cada um de 

seus estados.  

   As informações na PRF, desde o local de ocorrência do fato até 

sua divulgação, percorrem o seguinte caminho: 
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   Primeiramente, as informações são captadas pelos policiais 

participantes da ocorrência e são encaminhadas via rádio, telefone ou aplicativo de 

mensagens para um policial na base da polícia, que funciona como uma central de 

informações.  Este policial que recebe é o responsável pelo registro interno da PRF.  Ele 

já repassa, também por telefone ou aplicativo de mensagens, as principais informações 

para a assessoria de imprensa, mesmo antes de elaborar o registro interno da ocorrência, 

visto que a confecção do registro requer uma análise mais criteriosa do conjunto de 

informações que muitas vezes chegam imprecisas ou incompletas.  

   Na PRF este registro interno da ocorrência é um documento 

oficial denominado Boletim de Ocorrências Policiais (BOP), que reúne todas as 

informações relativas a qualquer ocorrência policial da instituição.  Neste trabalho, o 

boletim será chamado abreviadamente de BOP.  

    Uma vez concluído o BOP (registro interno da ocorrência), que 

deve ser finalizado com a maior rapidez possível, o mesmo estará disponibilizado para a 

assessoria de imprensa ou para qualquer policial rodoviário federal que queira consultar 

pela internet. 

   Para a realização desta pesquisa foram recortadas apenas duas 

partes do BOP de uma determinada ocorrência da PRF que servirá de ilustração para a 

                    TRAJETO DAS INFORMAÇÕES NA PRF 
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análise do processo que está sendo estudado: a “Identificação dos Policiais” e a 

“Narrativa”.  Propositalmente, apenas por questão de privacidade, a identificação dos 

participantes da ocorrência foram cobertos: 

 

 

 

 

 

 

   Lendo o boletim, a primeira observação pertinente diz respeito à 

identificação dos policiais.  No caso são cinco policiais envolvidos. No entanto, apenas 

um deles é o responsável direto pela confecção do registro, bem como pela narrativa dos 

fatos.  Lendo com bastante cuidado o BOP, foi constatado que o nome deste policial 

responsável não aparece na narrativa do evento, ao contrário dos outros quatro. 

   Via de regra é o que ocorre: o policial responsável pelo registro 

normalmente não participa diretamente da ação. Isto acontece devido ao fato de, na 

maioria das ocorrências, os policiais mais diretamente envolvidos terem dificuldades 

para reunir todas as informações para elaboração do relatório, visto que estão entretidos 

na própria ocorrência.  Daí a necessidade, para maior fluidez da informação, de que um 

policial seja designado especialmente para apuração dos acontecimentos, mesmo sem 

ter participado diretamente da dinâmica dos fatos, o que gera um ganho pela sua 

capacidade, disponibilidade e velocidade para reunir o maior número de informações. 
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   Se, por um lado, isso favorece uma captação mais detida e atenta 

das informações provenientes dos diferentes atores envolvidos na ocorrência, por outro 

lado o fato deste policial não ser um participante ativo dos fatos narrados pode gerar 

algum tipo de perda pela ausência de testemunho dos acontecimentos e pela não 

vivência dos fatos.   

    Neste caso específico, dos outros quatro policiais participantes da 

ocorrência, dois deles foram hospitalizados e dois permaneceram por horas na delegacia 

de polícia civil para registro da ocorrência na polícia judiciária.   

    Caso ficasse a cargo de um destes policiais participantes a 

elaboração da narrativa para o registro interno da ocorrência, a situação de 

envolvimento de cada um deles seria um obstáculo tanto no aspecto da coordenação das 

informações disponíveis quanto na fluidez das informações, mesmo com toda a 

tecnologia disponível para passagem de informações, já que estariam entretidos ou no 

atendimento hospitalar, ou no registro na polícia civil.  

   O importante é saber até que ponto o fato de apenas um policial 

ser o responsável pela elaboração do registro, o que ocorre em todas as situações de 

registro, compromete a narrativa da ocorrência. Além disso, neste caso o policial 

responsável também não participou desde o início da ocorrência.   

     Para fazer frente a esta questão, a narrativa oficial contida no 

BOP foi apresentada a um dos quatro policiais ativamente envolvidos na ocorrência.  

Antes de apresentá-lo à narrativa, no entanto, foi solicitado que ele relatasse o fato 

espontaneamente.  Depois, sim, foi apresentada a ocorrência e perguntado a ele o que 

ele corrigiria, alteraria, acrescentaria ou trocaria nesta narrativa.   

    Dessa forma teremos como comparar as duas versões do fato:  o 

relato contado de maneira informal pelo policial participante e a narrativa oficial contida 

no registro elaborada pelo policial responsável não participante, a fim de, com isso, 

averiguar as perdas que podem ter havido nesse trajeto. 

   Ao ouvir o relato dos fatos pelo policial participante, sem a 

preocupação de registrar uma narrativa ou de construir uma notícia, foi verificada a 

presença de alguns pontos que não estavam narrados no registro oficial: 

    “Nós fomos alertados pelo rádio que o veículo estava se 

aproximando do posto e era suspeito de estar carregando drogas.  Ficamos esperando 

e depois que passou seguimos ele, tentando fazê-lo parar.  Quando a gente se 
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aproximava o motorista fazia gestos com a mão esquerda pela janela, tentando fazer 

entender que iria parar mais em frente, tentando nos enganar, mas continuava fugindo.  

Até que num determinado momento jogou o carro contra a gente. Subi o barranco e a 

viatura capotou.  Meu colega que estava no banco do passageiro foi cuspido para fora 

da viatura e ficou desacordado por 10 minutos.  Eu mesmo quase não sofri nada, mas 

na hora fiquei muito preocupado com ele.  Um carro que vinha atrás parou para tentar 

dar uma ajuda, tentei falar com o meu colega mas não respondia.  Na hora fiquei meio 

desorientado, mas me lembro que tinha alguém filmando com o celular no local.  

Depois do capotamento, o outro veículo fugiu, mas o carro foi encontrando numa via 

pela PM cheio de pinos de cocaína.  Meu colega foi levado para a UPA de Araruama 

pela ambulância da Via Lagos.” 

   Ao contar a história informalmente o policial destacou pontos que 

ele julgou importante, de acordo com a sua escala de valores, conforme o seu ângulo de 

visão da ocorrência.  Não tendo que se preocupar com os aspectos inerentes às 

formalidades de informações oficiais, percebe-se que ele se preocupou em dar detalhes 

da perseguição e do acidente da viatura, enfatizando o lado dramático da ocorrência, 

descrevendo os momentos de preocupação com o estado de saúde do seu colega. 

   Além disso, foi detectado que algumas informações presentes no 

relato do policial são diferentes do que consta no registro oficial da instituição, que não 

foi feito por ele.   

   Enquanto na narrativa oficial da instituição consta que ele e seu 

colega de viatura “tentaram realizar a parada do veículo, sem sucesso, juntando-se ao 

acompanhamento tático”, na sua descrição dos fatos, ele diz somente “ficamos 

esperando e depois que passou seguimos ele...”. 

   Quem lê a narrativa oficial imagina que a equipe esperou a 

chegada do veículo preparada para uma interceptação, numa espécie de bloqueio, que 

deu ordem de parada e o veículo desrespeitou, evadindo-se do local, e que depois disso 

a equipe acompanhou em perseguição o veículo em fuga.   

    Ouvindo o relato do policial, no entanto, verificou-se que os 

acontecimentos se deram de forma diferente: segundo ele, a equipe policial esperou a 

passagem do veículo suspeito, realizou o acompanhamento e durante este 

acompanhamento tentou realizar a parada do veículo com o giroscópio aceso e através 

de sinalizações com a sirene, sem obter sucesso. 
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   A informação contida no relato oficial, embora não seja falsa (já 

que em algum momento houve a tentativa de parar o veículo suspeito), da forma que foi 

redigida, passa ao leitor uma dinâmica diferente do que verdadeiramente aconteceu.  

Parece claro que o policial responsável pelo registro estava certo de que teria havido 

uma tentativa de interceptação antes do acompanhamento tático, embora isso não tenha 

de fato acontecido.  Assim, em algum momento, na passagem de informações, houve 

uma perda ou alteração do conteúdo, o que pode ter acontecido por diferentes motivos. 

    Em uma primeira hipótese, os dois policiais desta viatura podem 

não ter se preocupado em detalhar esta particularidade da ação, ao mesmo tempo que o 

policial responsável pelo registro também pode não ter julgado importante solicitar mais 

detalhes desta parte da ocorrência, visto que, de fato, no contexto criminal, pouca 

diferença faria uma coisa ou outra.  Na hora de fechar a narrativa, ele pode ter deduzido 

pela sua experiência que os fatos ocorreram na forma como ele narrou. 

    Por outro lado, em uma segunda hipótese, um dos outros dois 

policiais que também participaram da ocorrência em outra viatura, e se comunicavam 

por rádio com a outra equipe, pode ter deduzido que houve a tentativa de interceptação 

pelos colegas antes do acompanhamento tático, a partir dos diálogos e da sua 

experiência policial, e ter passado essa informação ao responsável pela ocorrência, certo 

de que isso realmente havia acontecido. 

   Qualquer que seja a explicação, o fato é que houve uma dedução, 

seja do policial responsável pelo registro, seja de um policial participante que não 

testemunhou aquele exato momento.   

    Na verdade, no conjunto da ocorrência, este detalhe da dinâmica, 

em meio a tantos outros aspectos tidos como mais relevantes, pode realmente ser 

negligenciado sob o olhar policial.   

    Mas nesse ponto é necessário considerar que qualquer perda na 

informação neste início de processo é quase que irreversível, sendo que em algumas 

situações pode ocorrer de um aspecto pouco importante sob o olhar policial ser 

considerado relevante para outros olhares interessados na ocorrência.    

   Outro fato importante que não consta na narrativa oficial é que de 

alguma forma os policiais já tinham uma suspeita de que o veículo transportava drogas: 

“Nós fomos alertados pelo rádio que o veículo estava se aproximando do posto e era 
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suspeito de estar carregando drogas...”.  Este trecho inicial do relato informal do 

policial participante não deixa nenhuma dúvida sobre esta suspeita. 

   Todavia, a narrativa no relatório oficial diz que o veículo 

desobedeceu a ordem de parada em “uma abordagem de rotina”, termo que 

normalmente é utilizado na polícia para abordagens sem o nível de suspeita sugerido 

pelo policial em seu relato. 

   Para esta incoerência também existem algumas hipóteses 

explicativas.  Seria preciso, inicialmente, investigar de onde se originou a suspeita do 

veículo estar transportando drogas.   

    Alguma pessoa, por exemplo, poderia ter parado naquela tarde no 

posto ou telefonado e feito uma denúncia comunicando que um veículo com aquelas 

características passaria transportando drogas naquele horário.  Neste caso, a não 

inclusão deste detalhe na narrativa da ocorrência, pela forma como foi redigida, 

significaria uma perda considerável na descrição dos fatos.  A falha se desdobraria, 

provavelmente, na passagem incompleta ou alterada de informações dos policiais 

participantes da ocorrência para o responsável pelo registro interno, com uma perda 

razoável na informação relatada. 

    Muitas vezes, o policial que participa diretamente das ocorrências 

pouco sabe sobre a origem da denúncia, se foi bem fundamentada, se foi anônima ou 

não, em que canal foi recebida. Ele apenas acolhe a informação, muitas vezes via rádio 

de um outro colega, e isso sem maiores averiguações, o que, por vezes, põe em risco a 

própria atuação policial. 

   O não conhecimento de detalhes sobre a origem da denúncia pode 

fazer com que os policiais desprezem a passagem desta informação, não considerando-

a, em alguns casos, digna de registro, especialmente quando o fato denunciado não se 

confirma.  Mas não foi isso que ocorreu no caso estudado, visto que a denúncia se 

mostrou um fator fundamental para o desfecho da ação policial. 

   Entretanto, existem situações em que a suspeita se dá através de 

denúncias com maior fundamentação.  Atualmente, acontecem muitos casos de 

denúncias em que veículos e telefones de suspeitos estão sendo rastreados com 

autorização judicial por outras instituições policiais ou pelo Ministério Público em 

processos sigilosos ou não.   
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    Isso acontece normalmente em processos de maior repercussão, 

envolvendo uma criminalidade mais organizada, onde não seria interessante para o 

desenrolar das investigações externar detalhes do processo investigativo.   

    Dessa forma, em alguns casos, a instituição policial precisa omitir 

determinados detalhes operacionais de uma ocorrência para que os resultados futuros da 

operação policial não sejam comprometidos no fim do processo. 

   A omissão intencional de uma determinada informação em prol 

de um benefício maior no combate à criminalidade se constitui, mais do que uma perda, 

numa interferência no fluxo normal da informação.    

   O que se deseja, neste ponto, é acentuar as possibilidades de 

perdas e interferências num simples processo de passagem de informações numa 

ocorrência policial, entre os policiais participantes e o responsável pela confecção do 

registro oficial.   

    Verificou-se que tais perdas se dão mesmo sem uma intenção 

deliberada dos agentes envolvidos em manipular a informação.  Mas que também existe 

a possibilidade de uma interferência deliberada, omitindo-se informações, com o fim de 

não comprometer determinado processo de combate ao crime. 

   É nas informações provenientes dos policiais atuantes na 

ocorrência policial que existe o maior risco de perdas na descrição do fato, feito que são 

eles os principais responsáveis pela produção de informações sobre o acontecimento.   

    A maioria dos erros nesta fase de apuração de informações 

dificilmente poderá ser corrigida nas demais fases por atores que não testemunharam a 

ação, sendo comum, no entanto, que ainda no transcorrer da ocorrência os próprios 

policiais participantes corrijam erros ou imprecisões de uma informação passada 

inicialmente.   

    Ouvindo o relato informal de um dos policiais participantes no 

caso estudado, observou-se possíveis perdas e interferências no trajeto da informação a 

partir do olhar de apenas um dos envolvidos na ocorrência policial.  Provavelmente, se 

o exercício fosse feito com os demais envolvidos, diferentes inconsistências seriam 

observadas conforme cada olhar.   

   Portanto, a informação no seu primeiro trajeto, desde o fato até 

seu registro interno na instituição, é passível de interferências, ou seja, esta informação 
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nada mais é que uma versão, sempre carregada dos valores, enfoques pessoais do relator 

e dos ângulos de sua participação na ocorrência.  

   Seguindo o modelo de transferência de informações existente na 

PRF, o segundo momento no trajeto da informação na instituição policial, da base onde 

é elaborado o BOP até a assessoria de imprensa, também é passível das mesmas perdas 

e interferências que ocorrem entre o local do fato e a base. 

   Quando acontece uma ocorrência de maior repercussão, o setor 

policial mais procurado pela mídia jornalística é a assessoria de imprensa da instituição.  

Por esse motivo, a assessoria necessita do maior número de informações possível e com 

a maior rapidez, para ter o maior e mais completo material disponível naquele momento 

sobre a ocorrência e, assim, ter condições de responder aos questionamentos da 

imprensa.  

   Normalmente, a base policial, que funciona como central de 

informações, recebe as informações brutas dos policiais envolvidos na ocorrência, sendo 

estas muitas vezes incompletas, imprecisas, desordenadas.   

    É papel do policial que recebe essas informações na base solicitar 

maiores esclarecimentos aos policiais do local, para assim dar ordem e forma ao 

conjunto de informações recebidas, com a finalidade não só de montar o registro interno 

da ocorrência como também de repassar as informações para a assessoria de imprensa, 

já com um formato minimamente coerente, em tempo real. 

   Tanto maior a repercussão da ocorrência, maior também a 

necessidade dessas informações serem passadas com maior agilidade, antes mesmo de 

iniciar a elaboração do BOP.  Essas informações oriundas do local do fato são 

repassadas pelo policial da central de informações à assessoria por telefone ou através 

de aplicativos de mensagens.   

   É importante dizer que hoje, com o advento dos aplicativos de 

mensagens, a comunicação entre os diferentes setores da instituição policial ganhou um 

dinamismo muito grande.  Muitas instituições criam novos canais por meio dos quais os 

setores responsáveis pelo direcionamento das informações, incluindo a assessoria de 

imprensa, podem ter acesso em tempo real a toda e qualquer mensagem, seja de onde 

for. 

   Se, por um lado, essa tecnologia dá agilidade ao processo de 

transferência de informações, por outro, muitas vezes informações passadas sem o 
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devido cuidado na apuração, com erros ou imprecisões, ainda no início da ocorrência, 

estarão mais sujeitas a se espalhar pelos diferentes setores da instituição policial, antes 

de serem devidamente corrigidas.  Por isso, o papel do policial responsável pela 

elaboração do BOP e da passagem da informação para a assessoria de imprensa é muito 

importante, até para que as informações externadas para a imprensa tenham a 

consistência necessária. 

   De qualquer forma, estas primeiras informações repassadas à 

assessoria de imprensa estão sujeitas ao mesmo processo de perdas já que os policiais 

que atuam na assessoria também terão sua parcela de ingerência sobre as informações 

recebidas e, da mesma forma que acontece com o policial responsável pelo registro, os 

policiais da assessoria poderão deduzir fatos a partir das mensagens recebidas, tendo 

cada um sua visão pessoal dos fatos a partir da sua experiência policial, incorrendo nos 

mesmos riscos, já que também não presenciaram a ação no local da ocorrência. 

   O único momento em que não há risco de perdas entre a base 

policial e a assessoria de imprensa é quando o BOP é concluído.  Isso porque, com a 

conclusão do registro interno, o documento fica disponível pela internet com a narrativa 

oficial da ocorrência e com isso as informações anteriores perdem a importância, uma 

vez que já existe um registro oficial recente sacramentado.   

   Com o registro oficial acessível via internet, a versão oficial da 

ocorrência estará disponível para qualquer policial da instituição, de modo que qualquer 

um policial estará em condições de fornecer informações sobre a ocorrência. 

    Neste ponto, há que se observar que o trajeto da informação 

dentro da instituição policial não ocorre em um processo totalmente interno e 

independente de atores externos à instituição. As características de captação e 

transferência da informação, bem como o cuidado na forma e no preparo do texto, e até 

mesmo a velocidade que se exige para a passagem da informação, todas essas ações 

acabam sendo orientadas pela expectativa dos destinatários por dessa informação, 

inclusive, no caso, a mídia. Mesmo porque, como constatou Bourdieu (2002), “o limite 

de um campo é o limite dos seus efeitos ou, em outro sentido, um agente ou uma 

instituição faz parte de um campo na medida em que nele sofre efeitos ou que nele os 

produz” (p.31).   

    Dessa forma, a instituição policial como um “subcampo” do 

“campo da segurança pública” estará sujeita a influências, ainda que de forma indireta, 



28 

 

 

do “campo da mídia”, já que o fluxo de informações geradas no interior de uma 

instituição policial, de certo modo, depende da aquiescência da mídia para atingir o seu 

propósito, de modo que a legitimidade do conteúdo da informação produzida no 

“subcampo policial” requer o reconhecimento do “campo da mídia” uma vez que os 

“campos” se influenciam. Essa busca de legitimação gera o que Bourdieu (1983) definiu 

como “polidez”: “polidez é o resultado da transação entre o que há a dizer e as 

coerções externas constitutivas de um campo” (p.108).  

    Os agentes do “subcampo policial” produzem a informação, em 

todas as suas fases, já conscientes da sua finalidade: atender aos critérios internos da 

instituição para que seja passada pela sua assessoria à imprensa, e assim atender aos 

questionamentos da mídia.  Tal cenário deixa ver como, em grande medida, o “campo 

da mídia” interfere neste processo. 

   A influência que os “campos” exercem uns sobre os outros e a 

coercitividade externa que se impõe aos discursos podem ser aplicadas analogamente a 

todos os “campos”, como será observado no “subcampo jornalístico”, mais adiante. 
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2.2 - CIRCUITO DE INFORMAÇÕES NA INSTITUIÇÃO JORNALÍSTICA 

 

    Até o momento tratou-se apenas do circuito de informações na 

esfera policial, ou seja, as variações e incongruências a partir apenas dos trajetos que a 

informação percorre internamente na instituição policial.  No entanto, da mesma forma 

que a informação circula na instituição policial e está sujeita a direcionamentos e 

enfoques, o mesmo fenômeno ocorre dentro do campo jornalístico, desde o recebimento 

da informação policial pela equipe jornalística até sua publicação.   

   Mas, antes de avaliar o processo de circulação de informações 

policiais dentro de uma instituição jornalística, é preciso analisar o processo de captação 

dessa informação, ou seja, como ocorre a transferência de informações entre a 

instituição policial e a instituição jornalística. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Há duas formas de obtenção de informações de uma ocorrência 

policial pela instituição jornalística:  uma forma é direta e consiste na apuração por um 

repórter no local da ocorrência (podendo ter desdobramentos para outros locais que se 

relacionem à ocorrência, como hospitais, polícia judiciária, IML, endereços de 

envolvidos ou a própria instituição policial que atendeu a ocorrência).  A segunda forma 

CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POLICIAIS PELA INSTITUIÇÃO JORNALÍSTICA 
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    Policial 
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       Jornalística 

    Fluxo de  
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aplicativos de 
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email. 
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seria a captação das informações, normalmente, através de telefone e aplicativo de 

mensagens, junto à própria instituição policial que atendeu a ocorrência ou com outras 

instituições e envolvidos a partir dos desdobramentos do evento. 

   Não há dúvidas de que a apuração no local é a mais importante e 

que fornece as melhores informações, até porque o olhar do jornalista para a ocorrência 

é diferente do olhar policial e certamente a hierarquização dos enfoques e priorização 

das informações atenderia melhor aos interesses jornalísticos da reportagem, seja um 

interesse por aspectos que gerariam um maior apelo à matéria, seja para atender à linha 

editorial ou interesses comerciais da instituição jornalística. 

   No entanto, o avanço da tecnologia nas formas de comunicação, 

tornando possível o envio de mensagens de voz, textos, fotos e vídeos em tempo real, 

permitiu o aumento da velocidade e precisão no fluxo de informações de forma que em 

muitas situações a instituição jornalística passou a priorizar estes novos dispositivos na 

apuração, checagem e divulgação da informação, negligenciando o trabalho do repórter 

no local, em benefício da agilidade e da otimização do trabalho jornalístico. 

   Como o caso que está sendo estudado neste trabalho é o trajeto da 

informação policial, conforme o modelo de passagem de informação da PRF, desde a 

sua origem no local da ocorrência até sua publicação na imprensa, interessa seguir a 

trilha que esta informação produzida pela instituição policial vai percorrer, focando 

neste momento mais a transferência da informação da instituição policial para a 

jornalística, do que a apuração do repórter no local, que hoje já não é uma regra, exceto 

nos casos de maior repercussão. 

   A forma mais comum de passagem de informações entre polícia e 

mídia é através da assessoria de imprensa da instituição policial.  Quando ocorre uma 

ocorrência com uma certa repercussão a assessoria é normalmente a primeira fonte de 

apuração, isto porque o jornalista sabe que a informação quando chega na assessoria de 

imprensa já passou por um processo de depuração e checagem, o que a torna mais 

confiável. 

   Mas, por outro lado, como vimos na análise do circuito de 

informações dentro da instituição policial, estas informações são passíveis de perdas e 

interferências ao longo do seu trajeto.  O jornalista também vai deduzir elementos do 

fato a partir da sua visão de mundo, sua experiência de vida, ou seja, um processo 
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semelhante de perdas e deduções ocorre, quase que inevitavelmente, nessa simples 

passagem de informações.    

    Neste caso, no entanto, o processo de perdas é potencializado 

devido ao fato do olhar do profissional no campo jornalístico ser muito diferente do 

olhar existente no campo policial.  Desta forma, as interpretações e deduções a partir de 

informações repassadas, ou até mesmo de fato narrado através de um texto pela 

instituição policial, incorrerão em valores e enfoques completamente diferentes pela 

instituição jornalística.   

   Tais valores e enfoques também variam entre as diferentes 

instituições jornalísticas, conforme sua linha editorial, seus posicionamentos políticos, 

público alvo e tipo de mídia (jornal escrito, rádio, TV, sites, blogs, etc). 

   Todos estes fatores relevam a importância do jornalista apurar a 

informação no local do fato, o que não vai ser considerado neste estudo já que o que se 

busca aqui é compreender o processo de circulação da informação, incluindo a sua 

passagem da polícia para a mídia jornalística. 

   No início da ocorrência, quando o BOP ainda não está 

disponibilizado para a assessoria de imprensa, as informações ainda não são definitivas, 

sendo, portanto, passíveis de correção.   

    Nessa fase inicial de passagem de informações, muitos dados 

passados pela assessoria para o jornalista podem ser publicados pela imprensa sem 

nenhuma cautela, devido à necessidade do imediatismo nas principais mídias, como as 

rádios e especialmente as mídias online de jornais.   

    É bem verdade que nestas mídias a mesma velocidade que existe 

para publicação na internet, também existe para a sua atualização no site.  No entanto, 

nem sempre o jornalista que capta as informações junto à assessoria de imprensa corre 

atrás das atualizações junto à instituição policial.   

    A verdade é que a partir do momento em que a assessoria de 

imprensa passa a contar com o BOP, ou seja, o relatório completo da ocorrência, há uma 

minimização das perdas e deduções, já que existe uma narrativa definida, a partir da 

qual as dúvidas dos jornalistas poderão ser dirimidas de uma forma mais precisa. 

   O papel da assessoria de imprensa em qualquer instituição policial 

é passar da forma mais clara e objetiva o maior número de informações de forma a 

minimizar a possibilidade de abertura para interpretações e deduções a partir do que é 
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informado.  No entanto, como vimos, sempre existirá a possibilidade de perdas, como 

explicou um policial assessor de imprensa na PRF ao ser indagado se ocorre de 

informações passadas à imprensa serem publicadas sem refletir o que, de fato, foi 

passado pela assessoria: 

    “Podem ocorrer ruídos na transmissão da mensagem, o 

jornalista não compreender algo corretamente e publicar informações equivocadas. 

Pode acontecer em entrevistas para jornais impressos, por telefone, por exemplo, 

quando numa conversa telefônica é dita uma determinada palavra e é publicada outra 

parecida, mas com possíveis interpretações diversas.” 

   O relato do policial assessor de imprensa confirma as hipóteses de 

perdas e interferência na passagem de informação, que pode ser motivada por uma não 

compreensão do diálogo na entrevista, ou seja, por uma dedução errada do jornalista, 

como foi sinalizado anteriormente.   

    Ele também revela como a simples substituição de uma palavra 

em uma entrevista por telefone pode produzir uma perda ou interferência significante no 

conteúdo, gerando interpretações equivocadas, mesmo que isso não tenha sido uma 

intenção deliberada do jornalista da mídia impressa na publicação. 

    O assessor de imprensa prossegue na resposta:    

    “Para rádios ou TVs, é publicado aquilo que foi falado pelo 

entrevistado. O que não é para ser publicado, não deve ser dito. Portanto, o 

entrevistado deve ter ciência de tudo que falar para o jornalista, poderá ser divulgado. 

Cabe à assessoria orientar o entrevistado, para que tudo transcorra sem problemas. 

    No caso de informações por escrito, dificilmente acontece da 

imprensa publicar informação diversa da divulgada.” 

   Neste ponto, o assessor de imprensa expõe duas questões:  a 

primeira acerca de diferentes possibilidades de perdas e interferências na informação, 

dependendo da mídia em que ela for veiculada, ou seja, em cada tipo de publicação 

(jornal impresso, site de notícias, rádio ou televisão) a informação percorre diferentes 

caminhos e por isso a forma como a informação pode sofrer distorções também varia no 

circuito que ela percorre na redação de um ou outro veículo de mídia. 

   A segunda questão, já tratada anteriormente no circuito da 

informação na polícia, é que existe determinado tipo de informação que “não é para ser 
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publicado, não deve ser dito”.  Sobre isso, ele esclarece o que normalmente não é 

divulgado pela assessoria de imprensa e qual o motivo:     

    “Questões relacionadas à segurança orgânica não são 

divulgadas para a imprensa. Em regra, não são divulgadas informações sobre a 

quantidade de policiais empregados em uma determinada ação. Evitamos citar 

equipamentos utilizados pelos policiais, como armas e demais acessórios, assim como o 

nível da blindagem usada em viaturas e unidades, por exemplo, entre outras 

informações classificadas como sigilosas num órgão policial. A não divulgação dessas 

informações visa preservar a segurança orgânica e, principalmente, dos policiais.” 

   Embora este estudo se proponha a pesquisar as perdas e 

interferências que podem ocorrer em uma determinada informação, utilizando o caso de 

uma ocorrência policial atendida pela PRF, e que a intenção, no caso, é seguir a 

informação em todo o seu percurso, desde a origem da ocorrência, passando pela base 

policial, assessoria de imprensa, instituição jornalística e público, é bom salientar que, 

mesmo desconsiderando a apuração direta do repórter no local da ocorrência, as 

informações captadas pelo jornalista na sua redação via telefone ou aplicativo de 

mensagens não obedecem sempre este trajeto.  

    Muitas vezes, portanto, essa apuração indireta não se dá somente 

junto à assessoria de imprensa da instituição policial que atendeu a ocorrência, podendo 

ocorrer também diretamente na base desta instituição, se antecipando à assessoria de 

imprensa, assim como junto às policias judiciárias, hospitais e outras instituições 

envolvidas na ocorrência. 

   Terminada a etapa de transferência de dados entre a instituição 

policial e o jornalista, a informação policial continuará seguindo seu caminho dentro da 

instituição jornalística, se sujeitando a novas perdas e interferências, até a sua 

publicação.  É importante reforçar que as características destas perdas e interferências 

no campo jornalístico são diferentes das do campo policial, como veremos, pela própria 

diferença na lógica interna das duas instituições.   

   Para começar a entender o que ocorre no ambiente jornalístico, foi 

proposto o seguinte exercício:  foi apresentado ao mesmo policial participante da 

ocorrência uma reportagem jornalística noticiando a referida ocorrência para que ele 

pudesse avaliar se o texto publicado foi condizente com os fatos ocorridos, e o que ele 

julgaria necessário corrigir, alterar, acrescentar ou trocar no texto. 
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   Após a leitura da reportagem, o policial participante da ocorrência 

observou algumas inconsistências no texto: 

   “O título da matéria já apresenta um texto confuso (“PRF 

intercepta carga de drogas, inicia perseguição e viatura capota no RJ”).  A ordem 

cronológica dos acontecimentos é incoerente, primeiro a interceptação da carga de 

drogas, depois o início da perseguição e finalmente o capotamento da viatura.  Na 

verdade, não houve interceptação, só a tentativa. Depois que a viatura capotou é que o 

veículo foi abandonado." 

   De fato, mesmo quem lê o título sem saber o que aconteceu 

estranha a ordem dos acontecimentos, especialmente a parte de perseguição após a 

interceptação.   

    O responsável por redigir o título pode não ter sido o repórter que 

apurou o caso, mas se foi, não se preocupou em transmitir uma narrativa conforme a 

ordem dos acontecimentos.  Neste caso, ele pode ter priorizado a elaboração de um 

título com maior apelo, que chamasse mais a atenção do leitor, sem a preocupação, pelo 

menos no título, de privilegiar a precisão dos fatos. 

   Pelo menos neste caso, a distorção não se deu por falha na 

captação das informações, uma vez que o texto da reportagem obedece à ordem 

cronológica dos acontecimentos, ou seja, o título não é coerente com o conteúdo da 

reportagem.  Pode ter ocorrido por falha na passagem de informação dentro da própria 

redação, ou como dito por uma intenção deliberada de priorizar um título que atraísse 

mais o leitor para a reportagem, o que caracterizaria uma interferência do jornalista no 

trajeto da informação. 

   E esse fato se repete no subtítulo da reportagem: “Bandidos 

abandonaram carro em estrada com 12 mil cápsulas de cocaína.  Abordagem foi na BR-

101 e viatura capotou na Via Lagos.”  Da mesma forma que aconteceu no título da 

reportagem, não houve a mínima preocupação em preservar a ordem dos fatos.  Uma 

das funções principais do subtítulo que seria explicar melhor o título, da forma que foi 

redigido, não cumpriu seu papel. 

   O policial participante prossegue constatando erros na reportagem 

publicada:  

   “Foram contadas na ocorrência menos de 12 mil cápsulas de 

cocaína, seria até razoável constar na matéria “aproximadamente 12 mil cápsulas”, 
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mas não acima disso, como está na matéria.  Também teve outras imprecisões:  o tempo 

todo era apenas um criminoso (o motorista) no veículo. Mas a matéria se refere a 

“bandidos” e “criminosos”, sempre no plural, nas duas vezes que isso aparece, como 

se fosse mais de um criminoso.” 

   Estas inconsistências revelam perdas ou alterações que ocorreram 

em algum ponto na passagem de informações.  As duas imprecisões, por coincidência 

ou não, fizeram a ocorrência parecer um pouco mais extraordinária, afinal, dois ou mais 

criminosos geram um impacto maior do que apenas um.  Além disso, embora “mais de 

12 mil” cápsulas em termos de quantidade possa não diferir tanto de “quase 12 mil”, em 

um texto jornalístico o “quase” e o “mais de” gera efeitos bem diferentes ao leitor.   

   Não se pode ter certeza se o erro aconteceu intencionalmente para 

repercutir a reportagem, ou se ocorreu por falha na passagem das informações, seja 

internamente na instituição jornalística, ou mesmo na apuração junto à instituição 

policial.  Neste caso, há que se considerar algumas especificidades.   

    A primeira delas é que trata-se de uma reportagem de site 

jornalístico, ou seja, que requer um certo grau de imediatismo na publicação.  Neste 

caso, tudo leva a crer que as primeiras informações apuradas foram via telefone ou 

aplicativos de mensagens, junto à assessoria de imprensa da instituição policial, ou 

mesmo junto a algum outro tipo de fonte, inclusive um repórter no local.  De qualquer 

forma, caso a informação tenha sido repassada via telefone ou mensagem de voz, algo 

provável, pode ter havido uma má compreensão do que foi dito, no plural ou no 

singular, por exemplo. 

   Examinando a reportagem com mais cuidado, observa-se que o 

horário da sua publicação no site (14-04-2016 18h48) leva a crer que não houve tempo 

hábil para que a assessoria de imprensa da PRF já tivesse concluído o seu BOP devido à 

complexidade dos fatos, ou seja, qualquer informação repassada pela instituição policial 

ao jornalista do site até aquele horário certamente foi através de telefone, aplicativo de 

mensagens ou e-mail, estando ainda em fase de confirmação e correções. 

   Diante disso, tanto pode ter havido a passagem de informação 

imprecisa da instituição policial, pelo fato das primeiras informações vindas do local da 

ocorrência ainda estarem passíveis de correção, como, também, no momento da 

passagem de uma informação correta, pode ter havido uma falha de comunicação por 
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condições adversas no ambiente de transmissão por telefone ou mensagem de voz 

(ambiente barulhento, conexão deficiente). 

   Vale ressaltar, no entanto, que a reportagem analisada foi 

atualizada mais de 24 horas depois da sua publicação (15-04-2017 19h52), ou seja, já 

teria dado tempo para as devidas correções visto que a essa altura a assessoria de 

imprensa já teria a ocorrência devidamente esclarecida a partir do acesso às informações 

contidas no BOP.   

    Com certeza, neste caso, o jornalista deixou de checar 

informações importantes da ocorrência antes de fazer essa atualização, o que poderia ter 

minimizado as perdas na redação final da notícia. 

   O policial participante ainda aponta mais uma imprecisão na 

reportagem: 

   “Houve a tentativa de abordagem pela primeira equipe e o 

veículo não parou. Daí eles partiram em perseguição e nós apoiamos.  A partir desse 

momento as duas viaturas saíram em perseguição ao veículo, uma capotou e a outra 

deixou de perseguir para socorrer os policiais da viatura capotada. Mas a matéria não 

dá a entender que eram duas viaturas. Ficou parecendo que era apenas uma, e que ela 

capotou.” 

   Na reportagem publicada no site, em nenhum momento a segunda 

viatura é mencionada.  Essa informação pode ter sido perdida por vários motivos, dois 

já discutidos aqui:  precariedade das informações iniciais emitidas pela polícia, seguida 

da não checagem posterior pelo jornalista, e falha na comunicação entre a assessoria de 

imprensa e o jornalista por condições adversas no ambiente de transmissão da 

informação. 

   No entanto, neste caso específico, outro fator pode ter favorecido 

a perda da informação.  A pouca importância conferida a essa informação no contexto 

criminal da ação pode ter prejudicado a sua permanência no circuito percorrido por ela, 

principalmente por essa segunda viatura não ter sido vítima de capotamento e por ter 

interrompido a perseguição para socorro aos colegas policiais. 

   De fato, a importância da presença desta viatura e dos seus 

policiais na ocorrência criminal é quase que meramente testemunhal, já que não foram 

protagonistas nem na perseguição, nem na apreensão das drogas.  A sua omissão no 
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registro interno da ocorrência pouco mudaria a dinâmica dos fatos e os enquadramentos 

criminais ali presentes.  Da mesma forma, na reportagem jornalística. 

   Por isso é difícil saber se, no caso, a perda já tenha se iniciado por 

uma possível desvalorização da presença dessa viatura nas passagens de informações 

até chegar à imprensa, ou se a própria instituição jornalística julgou desnecessário 

incluí-la na reportagem.  O fato é que a referida viatura encontra-se (mesmo que como 

coadjuvante) presente no registro oficial da polícia (BOP), embora não haja registro 

dela na reportagem publicada. 

   Um último aspecto da reportagem publicada não abordado pelo 

policial participante, mas relevante para este estudo, é a escolha e a disposição das fotos 

incluídas na reportagem.    

 

 

 

   A disposição das fotos na matéria do site privilegiou o 

capotamento da viatura em detrimento da apreensão da droga.  A área das duas 
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fotografias da viatura acidentada é mais de oito vezes maior do que a única foto das 

drogas apreendidas.   

   Não há como saber se existiam mais fotos disponíveis na redação 

além das três publicadas, até porque as fotos foram fornecidas pela Polícia Militar 

(BPRv).  Essa informação seria importante apenas no sentido de saber se outras fotos 

enviadas pela PM foram rejeitadas para publicação, já que, de qualquer forma, tendo 

fotos rejeitadas ou não, a simples escolha da disposição das fotos no corpo da matéria já 

significa direcionamento da informação.   

   Aqui, não se trata de perda e sim de interferência na reportagem, 

uma vez que as imagens chamam a atenção do leitor para o conteúdo que interessa ao 

jornal enfatizar, neste caso, o capotamento da viatura. 

  Independentemente destas poderem ser as únicas fotos 

disponíveis pelo site de notícias, a composição expressa a intenção clara do jornal em 

atrair o público destacando duas fotos da viatura destruída.  

  Analisando o processo de elaboração de uma reportagem 

jornalística, seja qual for o veículo de publicação, invariavelmente a composição dos 

elementos, tais como fotos, ilustrações, texto, título e localização dependerão de 

escolhas dentro da redação, e essas escolhas jamais serão aleatórias, no sentido de que o 

jornalista sempre terá o poder de direcionar a mensagem decorrente desta composição 

permanentemente motivado por algum interesse, seja pessoal ou da instituição. 

    O que pode se afirmar é que sempre existirá um sistema de 

hierarquização em cada uma das etapas da construção de uma notícia dentro da 

instituição jornalística. Sempre existirão critérios, não só no conteúdo como na forma de 

apresentação da notícia, o que tem a ver, entre outros fatores, com o enquadramento, a 

disposição e a escolha das fotos/imagens a serem destacadas, a forma de veiculação, 

etc., o que variará conforme o veículo em questão, indo do tom do texto à voz ou à 

apresentação imagética. 

  A tese do professor Edilson Márcio Almeida da Silva, “Das 

reportagens policiais às coberturas de segurança pública”, mostra como ocorre o 

processo de hierarquização das notícias dentro de uma redação de jornal.  Neste 

trabalho, verificou-se que o sistema hierárquico da instituição jornalística não só 

influencia como direciona o processo de produção de notícias.  Ele diz no seu trabalho: 
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  “A hierarquização, que leva à adoção de determinados valores 

em detrimento de outros, ao mesmo tempo que caracteriza, também norteia e, pode-se 

dizer, estrutura o processo de definição das notícias. Com base nela, os jornalistas 

desenvolvem níveis de experiência e de pensamento que lhes ensinam a definir, em meio 

a rotinas e atividades diversas, aquilo que é estruturalmente indispensável para o 

jornal em que trabalham. Uma vez que incorporam essa perspectivação hierárquica a 

suas práticas cotidianas, os profissionais acabam por se tornar, consciente e 

inconscientemente, predispostos a operar, não de acordo com aquilo que consideram 

jornalisticamente importante, mas sim conforme a ideologia dominante que se lhes 

impõe...” (2007, página 113)  

  A ação do jornalista pode ser atribuída à adoção de critérios do 

próprio “campo”, da mesma forma que, analogamente, ocorre na instituição policial.  

Existe entre os jornalistas um “habitus” a partir do qual estes classificarão as notícias 

como de maior ou menor apelo para publicação, o que é explicado em outro trecho da 

tese. Como afirma Silva (2007, página 116), “uma vez que o habitus funciona em 

obediência à necessidade imanente do campo, demanda-se, pois, do jornalista que 

opere tendo em vista aquilo que, fundamentalmente, “cabe” no veículo para o qual 

trabalha", o que, como diz Darnton (1990) "lhe obriga a se familiarizar “com a notícia, 

tanto como uma mercadoria que é produzida na sala de redação quanto como uma 

maneira de ver o mundo” ( p.97). Por conta do caráter determinante do campo sobre 

suas atividades, pode-se dizer que os jornalistas “escrevem pensando em toda uma 

série de grupos de referência” (DARNTON:1990, p.86), que vai dos superiores 

hierárquicos da redação à imagem idealizada que se tem do público leitor. 

   O “fazer jornalístico”, da mesma forma como ocorre no 

“subcampo policial”, está sujeito a interferências de outros “campos”, ou seja, à ação 

coercitiva externa, no caso, não só da pessoa-alvo da notícia (o público), como de outros 

“campos”, como o próprio “campo da segurança pública”.  

  Portanto, o exercício do jornalismo está submetido aos critérios 

do “campo jornalístico” que só terão eficácia simbólica a partir do momento que 

satisfaçam a critérios do(s) potencial(is) consumidor(es) desse discurso, ou seja, 

atendendo não só ao modelo hierárquico próprio da instituição como aos efeitos 

advindos da influência de outros “campos”. 

   



42 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A pesquisa realizada permitiu analisar o percurso que a 

informação proveniente da instituição policial segue, desde a origem do fato gerador, 

até se transformar em notícia jornalística.   

    Embora o caso estudado tenha sido um crime, a notícia policial a 

partir de uma ocorrência pode variar desde um homicídio, um confronto, uma operação 

até mesmo um simples parto de emergência, ou seja, nem toda ocorrência policial com 

apelo e repercussão para virar notícia é necessariamente um crime.  

   Em todo o caminho que a informação percorreu até se transformar 

na notícia publicada não foi difícil constatar a existência de interferências e perdas.  E 

isto não ocorreu somente no momento em que houve a passagem de informação da 

polícia para a mídia:  a princípio, a informação já chegou com diversas perdas e 

interferências sofridas dentro da instituição policial, e depois sofreu tantas outras na 

instituição jornalística. Embora os caminhos que a informação atravessa sejam bem 

distintos em cada instituição, os tipos de interferências que a informação está sujeita são 

bem semelhantes.       

   Em meio a todas as perdas e interferências observadas, verificou-

se a importância dos policiais envolvidos diretamente na ocorrência.  Eles são os 

primeiros na cadeia de formação da notícia: são personagens da ocorrência, ou se não, 

pelo menos são testemunhas e os primeiros a ter contato com o fato.  São destes 

policiais que vão originar as primeiras informações sobre o caso. 

   Os fatos apurados por estes policiais e a forma como será descrito 

em seu relatório ou repassados à sua instituição estará sujeito à capacidade deles em 

selecionar e hierarquizar as informações de acordo com o que eles julgam mais 

relevante.   Atualmente os policiais são treinados para isso e existem técnicas para 

estabelecer essas prioridades.  No entanto, cada ocorrência possui características 

próprias e se desenrolam de formas diversas e imprevisíveis.   

   Nesta etapa erros podem surgir de forma não intencional na 

apuração de informações.  Quase sempre existe uma necessidade de colher com certa 

rapidez os dados da ocorrência como localização, hora e dinâmica do fato.  É usual que 

as informações sejam passadas o mais rápido possível para a central da instituição e que 

elas sejam atualizadas e corrigidas no desenrolar da ocorrência.  Mesmo assim, o risco 
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de conter erros nas informações apuradas é comum, nem sempre por culpa do policial, 

mas também das fontes que ele consultou no local para obter tal dados.   

   Neste estágio, o trabalho de apuração do policial é semelhante ao 

do repórter jornalista. A escolha das fontes, a avaliação da confiabilidade e a checagem 

das informações com a maior quantidade possível de fontes depende não só da 

sensibilidade e disposição do policial mas também da sua própria disponibilidade para 

isso, visto que ele muitas vezes está tão envolvido na ocorrência que não é possível 

naquele momento obter as informações com a serenidade e o cuidado recomendáveis.   

    Numa situação de troca de tiros, por exemplo, ou numa 

manifestação, ou ainda em casos que envolvem pessoas feridas, em meio a essas 

circunstâncias existe uma cobrança maior da própria instituição em obter informações 

em tempo real, mas é impossível que tais informações sejam passadas com o mesmo 

nível de confiabilidade de ocorrências mais tranquilas. 

   Em ocorrências de maior complexidade ou gravidade os dados 

obtidos pelos policiais são mais passíveis de erros e imprecisões.  É bom que se diga 

que, no fim das contas, tais informações nada mais são do que versões do fato a partir 

das circunstâncias em que o policial se encontra e que com o passar das horas e dos dias 

essas primeiras informações poderão ser atualizadas e aperfeiçoadas dentro da própria 

instituição e nas demais esferas judiciárias, conforme a necessidade. 

   Portanto, a deficiência na captação de informações no local da 

ocorrência pode ter causas circunstanciais (dependendo do tipo de ocorrência), mas 

também pode ser por pressa, falha, despreparo ou mesmo negligência do policial na 

hora da apuração.   

   É importante destacar que a preocupação do policial que atende 

no local da ocorrência é selecionar informações prioritariamente em função da 

necessidade destes dados para a sua ocorrência, e não para a formação de uma notícia.  

Por isso, às vezes, o olhar policial pode não detectar algum tipo de informação que não 

interessaria para o registro da ocorrência policial poderia render uma ótima reportagem 

jornalística. 

   É evidente que o olhar de um policial num palco de ocorrência 

terá características próprias, diferentes, por exemplo, do olhar de um jornalista.  Mas, 

mesmo entre os policiais, cada um tem seu próprio olhar individual, configurado a partir 
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da sua experiência de vida, seus conceitos e seus critérios de importância.  Isso interfere 

bastante na priorização das informações a serem obtidas na ocasião da ocorrência. 

   Considerando, por exemplo, uma ocorrência de homicídio em via 

pública, embora os policiais sejam treinados e já tenham uma espécie de roteiro para 

coleta das informações para serem repassadas, cada um, de acordo com o seu olhar, se 

preocupará em efetuar uma apuração mais minuciosa naquilo que, na sua visão, julga 

mais relevante.   

    Uns se preocuparão mais com a captação de questões referentes à 

dinâmica do crime, outros priorizarão a identificação mais detalhada da vítima com a 

busca do maior número de dados possíveis sobre ela, outros poderão ter um olhar mais 

sensibilizado pelo cometimento do crime, ou seja, o olhar e sensibilidade de cada 

policial determinará suas ações e escolhas no local do fato.    

    Tudo é importante, mas dependendo do olhar do policial 

responsável por repassar as informações um ou outro aspecto da ocorrência poderá ser 

mais bem apurado ou menosprezado. É importante saber que este “olhar individual” do 

policial não é algo necessariamente deliberado e interessado, mas é um olhar muitas 

vezes espontâneo e inconsciente a partir de seus valores internalizados ao longo da vida.   

     Independentemente deste “olhar individual”, existirá também, em 

maior ou menor intensidade, uma ação deliberada do policial na apuração das 

informações por interesse individual do policial ou da própria instituição. 

    A partir destes interesses um ou outro aspecto da ocorrência 

poderá receber maior destaque ou simplesmente ser omitido, de forma que o resultado 

final se adeque às necessidades da instituição ou aos interesses do próprio policial.   

     Nem sempre este interesse visa meramente a exaltação da imagem 

institucional ou do policial.   Muitas vezes, a própria instituição omite determinada 

informação que a elevaria perante o público quando prevalece o interesse no sucesso de 

futuras operações.   

   Este é um desafio constante nas instituições policiais: determinar 

o limite desta interferência, ou seja, avaliar o que causaria menor prejuízo para a 

sociedade, a omissão ou divulgação de determinada informação operacional.  

     Além disso, o interesse vai variar conforme a necessidade 

momentânea, seja essa necessidade da instituição ou individual do policial.  

Determinada informação cuja omissão ao público beneficiaria o sucesso de outras 
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operações, as vezes são divulgadas quando existe um interesse maior, circunstancial, em 

exaltar a instituição a partir da divulgação do modus operandi de uma determinada 

operação. 

   Via de regra, pelo menos na Polícia Rodoviária Federal, foi 

observado que existe sempre um policial não operacional de plantão, ou seja, que não 

vai ao local do fato, que fica responsável pela elaboração da narrativa a partir das 

informações recebidas dos policiais envolvidos na ocorrência via rádio, telefone, e-mail 

ou aplicativos de mensagens.  

    Embora ele não faça parte de fato da ocorrência, ele é agregado a 

ela para fim de registro interno, com o objetivo de acelerar a passagem de informações 

para os demais interessados, como a assessoria de imprensa da instituição e os próprios 

órgãos de imprensa, visto que a espera do retorno dos policiais envolvidos à sua base 

comprometeria o imediatismo da informação.  Por um lado, este processo acelera o 

caminho da informação, por outro, compromete a sua qualidade, ou seja, tanto mais 

rápido se tem a informação, maior o risco de conter erros. 

   É importante dizer que a confecção do registro da ocorrência 

muitas vezes acaba se tornando um quebra-cabeças na mão do policial responsável.  A 

sua finalização está condicionada à obrigatoriedade de se observar diversas informações 

que são passadas conforme a disponibilidade dos policiais participantes no local do fato 

e que muitas vezes não chegam em ordem cronológica, além de serem passíveis de 

erros, correções e desdobramentos no transcorrer da ocorrência.   

   A necessidade de um registro mais completo e coerente pode 

gerar algumas lacunas durante a sua confecção, existindo o risco delas serem 

preenchidas a partir de deduções nem sempre precisas, principalmente pela necessidade 

de dar forma à narrativa e celeridade ao processo, pela própria demanda externa por 

informações. 

   A transferência de informações da instituição policial para a 

instituição jornalística incorre nos mesmos riscos de perdas e interferências com o 

agravante de que a diferença de experiências e conceitos entre o policial e o jornalista é 

mais um elemento que pode dificultar o entendimento das informações trocadas entre 

eles. 

   A demanda pelo imediatismo de veiculação de notícias pelas 

instituições jornalísticas favorece a publicação de notícias com erros, sendo observado 
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que a checagem e atualização das informações nem sempre é efetuada criteriosamente 

pelo jornalista. 

   Via de regra, o processo de circulação da informação dentro de 

uma instituição jornalística é um processo muito mais sujeito a interferências do que 

dentro da instituição policial, pela própria estrutura de uma redação de jornal. A 

interferência ocorre desde a pauta, onde o início da apuração pode ser direcionada 

conforme a intenção de valorizar um ou outro aspecto da notícia a ser apurada, ouvindo 

envolvidos ou especialistas escolhidos de forma que a notícia venha a receber elementos 

condizentes com a ideologia do jornal ou do próprio pauteiro. E o mesmo processo 

continua na apuração, priorizando-se as questões a serem captadas, a escolha dos 

termos, forma e enfoque, a edição (suprimindo ou destacando uma ou outra questão), e 

a veiculação, determinando a forma, expressão e tom da publicação, seja qual for o 

veículo de mídia. 

   O que foi constatado durante a pesquisa, ouvindo jornalistas que 

já atuaram em grandes instituições jornalísticas, é que cada repórter, cada redator, cada 

estagiário, todos têm consciência de que existe uma ideologia na instituição de trabalho 

e que mesmo sem haver uma ordem expressa vinda da direção para defesa desta 

ideologia os próprios jornalistas sabem seus limites de atuação. 

   Portanto, a informação que circula dentro de uma redação de 

jornal (ou mesmo fora dela, a partir da apuração da reportagem), sempre estará sujeita a 

estas questões ideológicas.  Além disso, no campo jornalístico, independentemente de 

ideologias da instituição, a informação desde sua captação até sua publicação também 

estará sujeita às “forças dominantes” do seu campo, da mesma forma que ocorre na 

instituição policial, mas as características destas forças nestes campos tendem a 

apresentar diferenças. 

   O interesse do jornalista ou da sua instituição prevalecem nas 

escolhas das reportagens e na hierarquização das notícias, ou seja, o que repercute não 

depende só da ocorrência ou do público, uma vez que a instituição jornalística é quem 

dimensiona os fatos através da composição da reportagem, elaborando o texto conforme 

o enfoque que mais lhe convém, destacando ou não a reportagem no contexto do jornal, 

selecionando as imagens e determinando sua disposição na matéria, realçando no título 

ou na chamada da reportagem o que lhe interessa, ou seja, estabelecendo a forma como 

será veiculada. 
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   Foi perguntado a um policial participante de ocorrências que tipo 

de interferência as notícias publicadas no jornal pode ter na sua atuação profissional e 

ele respondeu: 

   “Após qualquer notícia de um grande jornal que repercuta 

alguma ação criminosa na minha área de atuação, normalmente recebemos algum tipo 

de determinação superior para que a gente circule mais próximo ao local onde ocorreu 

o crime, ou até a gente se baseie por lá.  Mas mesmo que ninguém superior determine 

nada, eu mesmo vou por conta própria, porque sei que depois da repercussão no jornal 

todos os olhos estarão para aquele lugar.  Não que isso vá adiantar alguma coisa, até 

porque sei que a possiblidade de repetir o crime no dia seguinte é mínima, vou muito 

mais porque é provável que uma viatura do jornal passe por lá para verificar se aquele 

lugar específico está bem policiado, porque se não estiver eles caem na crítica, e acaba 

sobrando para mim. Só que trabalhamos com um cobertor curto, muitas vezes a gente 

abandona um outro trecho com um risco maior na avaliação da polícia, que é quem 

entende do assunto, para cobrir esse local” 

    O que se pretende confirmar aqui é que a mídia jornalística 

acumulou um poder tão grande na sociedade que muitas vezes as instituições policiais 

abrem mão da sua convicção operacional para não receber críticas da imprensa, mesmo 

sabendo que em muitos casos há apenas um conhecimento raso das questões de 

segurança pública por parte do jornalista e que não existe uma capacitação técnica para 

fundamentar tais críticas aos critérios de policiamento de determinada instituição.  

   Para utilizar um termo que o policial usou na sua resposta, muitas 

vezes o “cobertor curto” da polícia é movimentado pela grande mídia jornalística, de 

acordo com sua ideologia e seus conceitos. 

   Talvez por isso, a própria polícia, ao estabelecer seus critérios de 

policiamento, se veja obrigada também a levar em conta os locais onde a ocorrência de 

crime gerará mais repercussão.  Neste contexto, há que se considerar dois fatores muito 

importantes no trajeto da informação policial:  um cuidado exagerado, no circuito 

policial, com a repercussão que a informação pode gerar, e a ingerência sobre a 

informação no circuito jornalístico, com o objetivo de gerar maior ou menor 

repercussão, conforme o interesse da instituição jornalística. 
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