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RESUMO 

 

Este trabalho propõe uma análise da representação do homicídio em Cidade Alerta (Rede Record) 

e Brasil Urgente (Rede Bandeirantes). Para tanto, refletimos sobre os processos de dramatização 

(COUTINHO, 2012) da notícia e como essa contribui para a criação de uma narrativa do cotidiano 

violento. Ponderamos como a vida cotidiana (HELLER, 1989) e a estrutura do jornalismo 

televisivo (MACHADO, 2000; PATERNOSTRO, 1999) se relacionam e como propiciam a 

veiculação de perspectivas “fragmentárias” da violência urbana. Com o intuito de compreender 

quais estruturas narrativas são utilizadas nesses noticiários policiais que adotam a linguagem 

sensacionalista (ANGRIMANI, 1995), fizemos uma análise de conteúdo (BARDIN, 2011) das 

reportagens veiculadas por ambos telejornais durante os meses de: janeiro, maio, agosto e 

dezembro de 2018. Foram 1975 reportagens coletadas: 472 de Cidade Alerta e 1503 de Brasil 

Urgente. Destas, analisamos em profundidade 64 reportagens, 32 de cada noticiário. A partir da 

observação geral do conteúdo veiculado pelos programas, percebemos que as notícias referentes, 

especificamente, à cobertura de homicídios ocuparam grande parte do conteúdo dos telejornais: 

40,68% em Cidade alerta e 37,2% em Brasil Urgente. Por meio de uma investigação mais 

aprofundada das reportagens de homicídio coletadas, verificamos que o tipo de assassínio mais 

veiculado em ambos os telejornais foram os de motivações passionais em especial o feminicídio. 

Assim, através da comparação entre o que era representado nessas matérias e os dados sobre o 

crime de homicídio no Brasil, produzidos pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

pudemos verificar dissonâncias entre as reportagens e a “realidade” (estatística). Essas disparidades 

nos ajudaram a identificar como as narrativas de homicídio são dramatizadas nesses noticiários.  

 

Palavras-chave: Cotidiano; Homicídio; Dramatização; Mórbido; Telejornalismo 
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ABSTRACT 

 

This research proposes an analysis of the representation of homicide in Cidade Alerta (Rede 

Record) and Brasil Urgente (Rede Bandeirantes). Therefore, we reflect on the dramatization 

processes (COUTINHO, 2012) of the news and how they contribute to the creation of a narrative 

of the violent daily life. We ponder how everyday life (HELLER, 1989) and the structure of 

television journalism (MACHADO, 2000; PATERNOSTRO, 1999) are related and how they 

promote the transmission of “fragmentary” perspectives about urban violence. With the instinct of 

understanding which narrative structures were used in those police newscasts that adopt the 

sensationalist language (ANGRIMANI, 1995), we did the content analysis (BARDIN, 2011) of the 

reports broadcasted by both during the months of: january, may, august and december 2018. We 

collected 1975 news: 472 from Cidade Alerta and 1503 from Brasil Urgente. Of these, we analyzed 

64 reports in depth, 32 from each newscast. From the general observation of the programs, we 

realized that the news relating specifically to the coverage of homicides occupied a large part of 

the content of the newscasts: 40.68% in Cidade Alerta and 37.2% in Brasil Urgente. Through a 

more in-depth investigation of the homicide reports collected, we found that the type of murder 

most often broadcast on both newscasts was that of passionate motivations, especially feminicide. 

Thus, through the comparison between what was represented in these television news and the data 

on the crime of homicide in Brazil, produced by Ipea (Institute of Applied Economic Research), 

we were able to verify discrepancies between the news of homicide and the “reality” (statistics). 

These disparities helped us to identify how the homicide narratives are dramatized in these 

newscasts. 

Key-words: 

Daily life; Murder; Drama; Morbid; Telejournalism 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade; quem aprendeu 

a morrer, desaprendeu a servir, nenhum mal atingirá quem na 

existência compreendeu que a privação da vida não é um mal; saber 

morrer nos exime de toda sujeição e constrangimento” 

(MONTAGNE, 1972) 

 

O telejornalismo tem um importante papel de auxiliar os indivíduos em sua movimentação 

pelo cotidiano1. Transmitindo generalizações e juízos provisórios que nos orientam na construção 

daquilo que entendemos como “real”, a televisão é um importante instrumento que nos ajuda a 

mapear as ameaças que podem atravessar nosso caminho. Embora possamos nos prevenir 

antecipando perigos à nossa espreita, existem aqueles os quais não podemos evitar. Conforme 

aponta um famoso dizer popular, a morte é o único mal o qual não se pode escapar, sendo a prova 

da subjulgação do homem perante a natureza. Entretanto, existe uma forma particular de morrer, a 

qual pensamos, de fato, poder evitar: o homicídio. 

Tratado como uma questão de segurança pública, o assassinato é uma pauta amplamente 

explorada pelos telejornais, em especial, os sensacionalistas ou policiais. Se inicialmente as 

notícias de homicídios propõem oferecer informações para que fujamos desse mal, ou ainda, atuam 

cobrando um combate mais eficaz às autoridades, na prática, o que se pode observar é a produção 

e o consumo do telejornalismo como forma de entretenimento. A dramatização da notícia 

(COUTINHO, 2012) é o principal fator que contribui para que a morte violenta assuma um caráter 

fragmentário (MARCONDES FILHO, 1986; COUTINHO, 2012) na televisão, ou seja, apresente-

se como fragmento de uma realidade social mais profunda e complexa do que é mostrado nos 

programas informativos.  

Este trabalho nasceu de uma inquietude em relação à forma na qual o homicídio é 

representado no telejornalismo, em especial nos telejornais policiais. Intuitivamente, o mal-estar 

vivenciado ao assistir essas reportagens, fez com que algumas questões surgissem: quais são os 

elementos responsáveis por tornar aquele conteúdo tão insólito? Os crimes em si ou a forma 

narrativa? O que era apreendido ao assistir aquelas histórias? As informações sobre a violência 

 
1 Trabalhamos com a conceituação de cotidiano proposta por  Heller (1989) que dissecaremos adiante no texto. 
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urbana ou medo provindo da representação do crime em si? Certamente, foram o medo e o 

desconforto que acenderam a faísca que tornou possível o início dessa pesquisa. Assim como 

grande parte dos estudos que abordam a morte de uma forma geral, nossa investigação também 

parte do instinto primitivo de tentar vencer a finitude. Em nosso caso particular, desejamos calar o 

medo do homicídio representado no telejornal, compreendendo como esse medo é produzido. É a 

partir desse desejo que se centra a pergunta principal que buscamos solucionar ao longo deste 

trabalho: como o homicídio é representado no telejornalismo policial? 

No intuito de responder de forma satisfatória nossa questão - e devido ao prazo restrito 

disponível para a realização deste trabalho -, não seria possível investigar todos os telejornais que 

se aproximam desse modelo. Assim, optamos por delimitar nossa investigação nos centrando na 

análise de dois exemplares desse subgênero do telejornalismo: Cidade Alerta (Rede Record) e 

Brasil Urgente (Rede Bandeirantes). A escolha desses noticiários se deveu ao histórico marcante 

que ambos tiveram na televisão brasileira. Integrantes da primeira geração do telejornalismo 

policial, os dois telejornais surgiram no final da década de 1990 e continuam no ar entre idas e 

vindas. Existem muitos preconceitos em relação a esse modelo de telejornalismo que desde o início 

de sua história representou a “chegada das pessoas comuns e da cultura popular à televisão” 

(LANA, 2009; SOUZA, 2008). Essa relação histórica traz, ainda, fortes influências na forma de 

narrativa feita por esses noticiários e a ligação mais tênue ao próprio cotidiano. A maneira com a 

qual eles contam suas histórias também compartilha muitos aspectos com o melodrama.  

Na obra Os meios e as mediações, Martín-Barbero (1997, p. 157) explica que, desde 1790, 

convencionou-se chamar de melodrama um tipo de espetáculo popular que para ele era muito mais 

do que teatro, tendo forte vínculo com o teatro de feira e com a literatura oral, principalmente, com 

contos de mistério e de terror. Esse estilo representou uma espécie de resistência da cultura popular, 

sendo até proibido, conforme explica o autor: 

A proibição será suspensa na França só em 1806 por um decreto que autoriza em 

Paris o uso de alguns teatros para a encenação de espetáculos populares, mas 
limitando estes a só três. De outra parte, e por estranho que isso possa soar hoje, 

o melodrama de 1800, o que tem seu paradigma em Celina ou a filha do mistério 

de Gilbert de Pixerecourt, está ligado por mais de um aspecto à Revolução 
Francesa: à transformação da canalha, do populacho em povo e à cenografia dessa 

transformação. É a entrada do povo duplamente "em cena". As paixões políticas 

despertadas e as terríveis cenas vividas durante a Revolução exaltaram a 
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imaginação e exacerbaram a sensibilidade de certas massas populares que afinal 

podem se permitir encenar suas emoções (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 158). 

 Em plena Revolução Francesa, o melodrama encenado nas praças e nas ruas destinava-se a 

debochar da nobreza através de mímicas. Assim, como explica Martín-Barbero (1997, p. 158-159), 

esse estilo “nasce como "espetáculo total" para um povo que já pode se olhar de corpo inteiro, 

imponente e trivial, sentencioso e ingênuo, solene e bufão, que inspira terror, extravagâncias e 

jocosidade”. Na perspectiva do autor é o caráter emocional do melodrama que vai colocá-lo ao lado 

do popular, uma vez que era escrito para aqueles que não sabiam ler, dando ênfase às ações. A 

estrutura dramática desse tipo de encenação tem como eixo central quatro sentimentos básicos: o 

medo, o entusiasmo, a dor e o riso. Conforme elucida Martín-Barbero: 

[...] correspondem quatro tipos de situações que são ao mesmo tempo sensações - 

terríveis, excitantes, ternas e burlescas - personificadas ou "vividas" por quatro 

personagens - o Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o Bobo - que ao juntar-se realizam 

a mistura de quatro gêneros: romance de ação, epopéia, tragédia e comédia 

(MARTIN-BARBERO, 1997, p. 162). 

 Esta estrutura era organizada mediante uma polarização entre o bem e o mal, na qual o 

traidor era a figura da maldade e do medo, o justiceiro era responsável tanto por garantir a proteção 

da vítima quanto por protagonizar cenas excitantes; a vítima, usualmente feminina, era quem 

encarnava a dor, já o bobo era o alvo das críticas, sendo responsável pelo alívio cômico (MARTIN-

BARBERO, 1997; MATHEUS, 2011). 

 Nas narrativas dramatizadas da violência urbana dos telejornais policiais, há resquícios 

dessa estrutura, principalmente na representação dos homicídios passionais. Nelas, vemos o 

assassino encarnar o arquétipo do traidor, representante da maldade. Ele é destituído de sua 

humanidade e complexidade para assumir a figura “monstruosa” (BRASILIENSE, 2015). Já a 

vítima, quando mulher ou criança, pode ser representada como figura de bondade que padece de 

um fim não merecido. A figura do justiceiro pode ser associada às autoridades como agentes 

policiais. O bobo também aparece, podendo ser representado por casos inusitados, verdadeiros fait 

divers (SODRÉ, 2009; ANGRIMANI, 1995) nos quais o criminoso acaba sendo preso ou impedido 

de cometer o crime devido a alguma “trapalhada”, ou falta de habilidade. Entretanto, não foi 

somente a conexão desses telejornais com a cultura popular e o melodrama que nos levou a escolhê-

los como objeto de estudo.  
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 Considerando a influência dos processos de midiatização (HJARVARD, 2012) nas formas 

em que vivenciamos nosso dia-a-dia, escolhemos Cidade Alerta e Brasil Urgente porque esses 

noticiários constituem “uma verdadeira novela do cotidiano” (LANA, 2009). Pensamos a vida 

cotidiana a partir de Heller (1989) que a define como: 

 [...] a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com 

todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se 

“em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 
intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, 

ideologias. O fato de que todas as suas capacidades se coloquem em 

funcionamento determina também, naturalmente, que nenhuma delas possa 

realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade (HELLER, 1989, p. 17). 

 A autora destaca que são aspectos importantes do cotidiano a heterogeneidade e 

hierarquização. O primeiro se refere à capacidade da vida cotidiana de abarcar atividades das mais 

diversas naturezas, como “a organização do trabalho e da vida privada; os lazeres e o descanso; a 

vida social sistematizada; o intercâmbio e a purificação” (HELLER, 1989, p. 18). O segundo tem 

relação com o valor que atribuímos a cada atividade. Essa hierarquia não é imutável, se 

modificando de acordo com as estruturas econômicas e sociais. Para Heller: 

A heterogeneidade e a ordem hierárquica (que é condição de organicidade) da 

vida cotidiana coincidem no sentido de possibilitar uma explicitação “normal” da 

produção e da reprodução, não apenas do “campo da produção” em sentido estrito, 
mas também no que se refere às formas de intercâmbio. A heterogeneidade é 

imprescindível para conseguir essa “explicitação normal” da cotidianidade; e esse 

funcionamento rotineiro da hierarquia espontânea é igualmente necessário para 
que as esferas heterogêneas se mantenham em movimento simultâneo (HELLER, 

1989, p. 19). 

 Assim, Heller entende que o cotidiano abarca tanto o rotineiro quanto a espontâneo. 

Também, segundo ela, é na vida cotidiana que o homem aprende “as habilidades imprescindíveis” 

para se movimentar na cotidianidade. Esse processo seria o que a autora chama de “assimilação da 

manipulação das coisas” ou “assimilação das relações sociais”. Neste contexto, o amadurecimento 

do homem ou o tornar-se adulto na cotidianidade seria assimilar o suficiente dessas relações para 

poder movimentar-se de forma autônoma. Entretanto, esse amadurecimento não retira o caráter 

imprevisível do cotidiano (HELLER, 1989, p. 19). 

 Podemos vislumbrar múltiplas formas de assimilar o conhecimento necessário para a vida 

ordinária: interações familiares, escola, igreja. Entretanto, nos interessamos aqui nos usos que os 
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dispositivos de comunicação podem ter nesse contexto. Sabemos que a mídia é responsável pela 

disseminação de informações e de diversas representações do mundo em que estamos inseridos. 

Neste âmbito, os telejornais policiais, enquanto “novelas da vida cotidiana” (LANA, 2009), 

funcionam também como disseminadores de representações que auxiliam a compreender o mundo 

que nos cerca. Entretanto, precisamos destacar que, conforme verificamos ao longo de nossa 

pesquisa, a narrativa veiculada por Cidade Alerta e Brasil Urgente é a narrativa do cotidiano 

violento na qual homicídios são veiculados a partir de um constante processo de repetição. Desse 

modo, a rotina cotidiana desses jornais é a do assassinato e da violência. Essa experiência cotidiana 

mediada pela violência vai de encontro com os ideais de “mundo civilizado”, seguro e harmonioso, 

tão almejado na contemporaneidade.  

  Conforme já explicitamos, o homicídio chega até nós pela televisão, representado de forma 

dramatizada. Compreendemos representação a partir da teoria das representações sociais proposta 

por Moscovici (2007) que a situa na interseção entre o coletivo e o individual. Assim, podemos 

entender as representações sociais como uma construção simbólica da realidade executada de 

forma, simultaneamente, coletiva e individual. Para o pensador, essas podem ser construídas 

mediante dois processos: a ancoragem e a objetivação. O primeiro se refere ao “processo que 

transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias 

e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada”, ou seja, 

quando comparamos um objeto ao paradigma de uma categoria, tendemos a inseri-lo nela, 

reajustando-o para que se enquadre e adquira características dela (MOSCOVICI, 2007, p. 58). O 

segundo está associado, nas palavras do autor, ao ato de “reproduzir um conceito em uma imagem”, 

ou seja, “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia” (MOSCOVICI, 2007, p. 71). 

Moscovici (2007, p. 34-37) atribui às representações duas funções principais: a) a de 

convencionalizar objetos, pessoas ou acontecimentos, localizando-os em determinada categoria e 

colocando-os em um modelo partilhado por determinado tipo de pessoa; b) a de se impor sobre os 

indivíduos através de uma “força irresistível”, que é “uma combinação de uma estrutura que está 

presente antes mesmo que nós comecemos a pensar, e de uma tradição que decreta o que deve ser 

pensado”. A primeira função se relaciona com a prática que cultivamos de forçar uma pessoa ou 

objeto a se adequar a determinado modelo, forma ou categoria. A segunda está associada com a 



 
 

 
20 

 

capacidade que representações compartilhadas têm de penetrar e influenciar os indivíduos sem que 

esses reflitam sobre elas.  

Direcionando nosso olhar para as representações do homicídio, partilhadas socialmente, 

poderemos chegar aos arquétipos do melodrama, dos quais falamos anteriormente, ou em outros 

“conhecimentos” como locais conhecidos como perigosos (ermo, com pouca iluminação, próximos 

de quartéis do crime organizado); pessoas tradicionalmente vistas como perigosas (sujeitos mal 

vestidos, pessoas com “aspecto de pobreza”, etc). Essas representações fazem parte do processo de 

dramatização da notícia. Quando pensamos em dramatização, estamos nos referindo à conceituação 

aristotélica que define drama como “a dramatização da ação”. Conforme aponta Coutinho (2012), 

a dramatização nas reportagens televisivas é centrada no desenrolar de um conflito narrativo, que 

pode ter relação com uma problemática existente na realidade social ou pode existir somente no 

plano narrativo se constituindo em “pseudoconflito”.  

 Baseada nesse referencial teórico, nossa pesquisa teve como objetivo principal perceber se 

as reportagens de homicídio em Cidade Alerta e Brasil Urgente dramatizam a morte violenta e se 

essa dramatização contribui para a construção da representação do cotidiano violento. Como 

objetivos secundários, nossa intenção foi compreender como o mórbido se torna um valor-notícia; 

identificar os mecanismos de fragmentação da notícia de homicídio; trazer um diagnóstico 

atualizado do conteúdo de Cidade Alerta e Brasil Urgente e perceber os elementos narrativos 

trabalhados nos dois noticiários.  

 Devemos a relevância de nossa pesquisa à escassa bibliografia existente que se propõe 

estudar especificamente a representação do homicídio. É sabido que na área da Comunicação 

muitos autores investiram em diversas abordagens para compreender o telejornalismo como um 

todo, bem como os telejornais policiais. Existem também muitos trabalhos que se propõem estudar 

as relações entre mídia e a violência urbana ou entre a mídia e morte. Entretanto, não existem 

muitos estudos específicos sobre a relação entre mídia e homicídio.  

 No intuito de elaborar uma pesquisa que conversasse com a vasta bibliografia existente 

sobre mídia, violência e telejornalismo policial, dando um olhar mais recortado sobre como essas 

teorias se relacionam com a questão específica do homicídio, partimos de três hipóteses iniciais: a) 

o telejornalismo policial não representa o homicídio em sua totalidade; b) o processo de seleção 

das notícias de mortes violentas a serem veiculadas obedecem valores-notícia específicos, nesse 
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contexto; c) o mórbido pode ser encarado como um critério de noticiabilidade nos telejornais 

policiais; d) as narrativas do homicídio são feitas mais para entreter do que para informar. Essas 

hipóteses acabaram se confirmando ao longo da pesquisa, embora os processos não ocorressem 

exatamente como havíamos pensado inicialmente. 

 Na fase inicial de nossa investigação tentamos traçar estratégias para que pudéssemos ter 

as repostas desejadas sobre nosso objeto. Assim, fizemos o levantamento bibliográfico de pesquisas 

que dialogassem com nosso eixo temático e escolhemos a metodologia de pesquisa que iríamos 

aplicar. Por se tratar de um estudo de produto audiovisual no qual desejávamos identificar padrões 

característicos no conteúdo veiculado, optamos pela Análise de Conteúdo com fundamento em 

Bardin (2011). De acordo com a autora, a AC pode ser entendida como um conjunto de técnicas 

de análise dos produtos da comunicação que tem como objetivos obter, através de “processos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”, indicadores que possibilitem 

inferir conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção das mensagens. Tais 

indicadores podem ser de natureza quantitativa ou qualitativa (BARDIN, 2011, p. 47).  

Como nosso objetivo principal era traçar um diagnóstico da forma como o homicídio é 

representado em Cidade Alerta e Brasil Urgente, optamos por fazer uma pesquisa de caráter 

quantitativo e qualitativo. Isso se deveu à compreensão de que o assassinato tem tanto um caráter 

objetivo e quantificável, que pode ser apreendido através das estatísticas que nos ajudam a entender 

as relações implícitas a ele, quanto um lado subjetivo que se relaciona com as representações 

compartilhadas socialmente. Essas podem ser entendidas pelos indivíduos como “verdades 

absolutas”, mesmo não sendo comprováveis por meios objetivos como as próprias estatísticas.  

Para termos um melhor aproveitamento do tempo disposto para nossa pesquisa, 

delimitamos um recorte temporal para coleta do material de análise. Decidimos que operaríamos 

duas etapas de apreciação do conteúdo: a primeira trata-se de uma verificação do conteúdo geral, 

feita com o objetivo de conhecer melhor os noticiários e perceber a importância das notícias de 

homicídios para cada um deles do ponto de vista editorial; a segunda etapa se destina a uma análise 

aprofundada das matérias de assassinatos. Diante do grande volume de reportagens produzidas 

pelos noticiários, determinamos que seriam escolhidos de forma aleatória 4 meses para serem 

analisados. Através de um processo de sorteio, foram selecionados os meses de janeiro, maio, 

agosto e dezembro do ano de 2018. As matérias recolhidas estavam dispostas no canal de ambos 
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telejornais na plataforma de vídeos online YouTube2. O fato do material audiovisual ter sido 

coletado de uma plataforma de vídeos online possibilitou que essa pesquisa apresentasse algumas 

diferenças das tradicionais análises de conteúdo de telejornais nas quais se aprecia o noticiário 

como um todo. A coleta das reportagens de forma individualizada garantiu um caráter fragmentário 

a nossa análise que valorizou mais a narrativa das notícias do que a estruturação das edições dos 

noticiários.  

Ao todo, coletamos 1975 reportagens: 472 de  Cidade Alerta e 1503 de Brasil Urgente. 

Conforme pode ser verificado, existe uma diferença no volume de reportagens coletadas em cada 

telejornal. Uma vez que ambos telejornais têm o mesmo tempo de duração, atribuímos essa 

discrepância ao tempo de duração das reportagens de cada programa que são mais extensas em 

Cidade Alerta. Essa inferência se mostrou próxima da realidade quando contamos o tempo total 

das reportagens de homicídios coletadas de cada noticiário: o somatório dos tempos de duração das 

matérias de homicídio de Cidade Alerta totalizou 28 horas, enquanto a soma de Brasil Urgente foi 

equivalente à 30 horas. Como podemos observar a diferença foi relativamente pequena. 

A primeira etapa de nossa análise de conteúdo comprovou algo que já havíamos imaginado 

no início de nossa trajetória: as notícias de homicídio ocupam uma expressiva porcentagem do 

conteúdo geral dos dois noticiários, chegando a 40,68% em Cidade Alerta e 37,2% em Brasil 

Urgente. Também foi possível verificar um grande enfoque dado às notícias da região sudeste do 

país que superaram a metade do conteúdo veiculado em ambos noticiários.  

 Após termos compreendido o conteúdo geral dos noticiários, pudemos partir para a segunda 

etapa de nossa pesquisa, na qual dissecamos as narrativas de homicídio. Nesta etapa, selecionamos 

as 8 reportagens mais vistas de nosso recorte (de janeiro, maio, agosto e dezembro de 2018) de 

cada noticiário. A escolha de considerar o número de visualizações partiu da vontade de perceber, 

não só quais tipos de homicídios eram mais veiculados, mas também quais narrativas de 

assassinatos despertavam maior interesse do público. É preciso deixar claro que esse dado não é 

suficiente para medir o gosto do público em sua completude (até porque essa pesquisa não se trata 

de um estudo de recepção), no entanto nos fornece algumas informações importantes. No total, 

foram analisadas 64 reportagens em profundidade, 32 duas de cada telejornal.  

 
2 O Youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos online.  
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 Para nossa surpresa, o tipo de homicídio mais visto nos noticiários foi o crime passional, 

em especial o feminicídio, contabilizando 25 matérias em Cidade Alerta e 12 em Brasil Urgente. 

Quando pensamos em crimes de motivações passionais, nos referimos a infrações cometidas por 

ódio, posse ou vingança. Esse dado mostrou-se revelador por destoar da realidade estatística da 

violência urbana no Brasil. De acordo com os índices apresentados no Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública de 20193, as maiores vítimas de homicídio são homens (97%), em maioria, 

negros (51,7%). Esses dados são referentes à apreciação de mortes violentas ocorridas no ano de 

2018. A pouca presença de homens negros retratados como vítimas das reportagens analisadas nos 

vez evidenciar um silenciamento dessas mortes o que levanta questões sobre a existência de um 

viés racista nesses telejornais. 

 Em ambos noticiários, também constatamos alto grau de reincidência de assassinatos 

decorrentes de confrontos entre policiais e infratores e de latrocínios (roubo seguido de morte). A 

verificação desses dados aliados a outros elementos trabalhados no capítulo 3 deste trabalho, nos 

permitiu delinear como o assassinato é dramatizado nesses programas. No entanto, isso só foi 

possível a partir do conhecimento teórico sobre o desenvolvimento das representações do 

homicídio na sociedade e na mídia e da compreensão de aspectos inerentes à produção televisiva.  

 Nesse sentido, iniciamos nosso primeiro capítulo tentando situar o homicídio no 

desenvolvimento histórico e cultural das sociedades ocidentais. Partimos da perspectiva de Morin 

(1997) que entende o assassinato, ao longo da história, como um ato inimigo da lei, exprimido pela 

lei como castigo ou incentivado pela lei dentro de um contexto de guerra. A partir dessa proposição, 

percebemos que o homicídio pode ser localizado tanto na esfera da legalidade quanto da 

ilegalidade, o que demonstra sua profunda relação com as diferentes estruturas de poder e 

organizações sociais. Com embasamento em Foucault (2010; 2014; 2018), explicamos como a 

transição do regime soberano, baseado no direito de morte e poder sobre a vida, para uma estrutura 

de poder na qual o Estado (burguês) se coloca como gestor da vida dos indivíduos, vai interferir 

nas formas sob as quais o homicídio é representado. Nos amparamos também em Ariés (2017) para 

compreender como as diferentes relações entre o homem e a morte vão interferir na forma como o 

assassínio é percebido ao longo da história das sociedades ocidentais. Posteriormente, avançamos 

 
3 Esses dados podem ser encontrados em: < https://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf>. Último acesso: 19/08/ 2020. 
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nossa discussão, ingressando na esfera midiática a partir da percepção de Ribeiro (2015) sobre 

como as novas mídias, em específico as redes sociais, contribuíram para atualizar o jeito com o 

qual os indivíduos compreendem e interagem com a finitude. Contamos também com as reflexões 

de Barbosa (2004) sobre a maneira na qual a morte aparece no jornalismo. Nos aprofundando mais 

na história do homicídio na mídia, percebemos que o mesmo esteve presente nas obras ficcionais 

e realistas, sendo muitas vezes um eixo de interseção entre esses dois universos. Exploramos a 

relação histórica entre homicídio e a estrutura narrativa dos fait divers e como o mesmo aparece na 

literatura, no cinema e na teledramaturgia (SODRÉ, 2009; ANGRIMANI, 1995; BRASILIENSE, 

2015; LUSVARGHI, 2018). Finalizamos o capítulo com uma breve recapitulação histórica de 

Cidade Alerta e Brasil Urgente. 

 No segundo capítulo refletimos sobre como a mídia constrói a ideia do cotidiano violento 

a partir da forma com a qual dramatiza o homicídio em suas reportagens. Assim, começamos nossa 

discussão apresentando as semelhanças entre a vida cotidiana (HELLER, 1989) e a estrutura 

televisiva. Explicamos como o telejornalismo opera um processo de fragmentação (MARCONDES 

FILHO, 1986) e banalização (BOURDIEU, 1997; SOUZA, 2008) dos acontecimentos em notícias 

de violência. Aprofundando nosso rebate, discutimos como o mórbido pode se tornar um valor-

notícia (SODRÉ, 2009) no telejornalismo, explicitando as diferenças de seu uso em jornais 

“sóbrios” e em “sensacionalistas”. Adotamos a perspectiva de Angrimani (1995) sobre o 

sensacionalismo, que o entende como uma linguagem que dá ênfase ao sensacional, ao 

espalhafatoso, ao escandaloso. Em sua perspectiva: 

É na exploração das perversões, fantasias, na descarga de recalques e instintos 

sádicos que o sensacionalismo se instala e mexe com as pessoas. É no tratamento 
antianódino da notícia, quase sempre embalada em um caleidoscópio perverso, 

que o sensacionalismo se destaca dos informativos comuns (ANGRIMANI, 1995, 

p. 17), 

 Posteriormente, fizemos uma breve consideração sobre aspectos da estrutura telejornalística 

como a polifonia (MACHADO, 2000), a fragmentação entre notícia e a realidade social 

(COUTINHO, 2012) e os formatos do telejornalismo (COUTINHO, 2012; 

PATERNOSTRO,1999). Enceramos o segundo capítulo apresentando os elementos narrativos 

encontrados nas reportagens de homicídios nos telejornais policiais. Discutimos a relação entre 

telejornalismo e teledramaturgia (COUTINHO, 2012; PALLOTINI, 1988, 1998), explorando as 
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aproximações entre eles, e explicitamos a relação desse tipo de noticiário com a estética grotesca 

(SODRÉ, 1972; SODRÉ; PAIVA, 2002).  

 Por fim, em nosso capítulo 3, apresentamos os resultados da análise do corpus de nossa 

pesquisa. Partimos da explanação de todo o percurso metodológico traçado e, posteriormente, 

descrevemos o quadro geral do conteúdo de ambos telejornais, apontando as discrepâncias entre a 

representação do homicídio e os dados estatísticos sobre a infração no Brasil. Apresentados os 

resultados e considerações sobre a análise do conteúdo geral, relatamos, primeiramente, os  dados 

quantitativos apreendidos: homicídios mais vistos; armas mais utilizadas nos crimes; regiões com 

mais assassinatos noticiados; termos mais utilizados para caracterizar simbolicamente os crimes; 

opiniões mais recorrentes; conflitos mais recorrentes na construção narrativa das reportagens. Após 

explicitarmos os resultados quantitativos, partindo para a análise qualitativa na qual refletimos 

sobre os conflitos narrativos e que tipo de dramatização da notícia (COUTINHO, 2012)  foi criado 

a partir deles; como foram representados os assassinos, as vítimas e as cenas dos crimes; e como 

os elementos regem o tempo e a circularidade das narrativas de homicídios nos noticiários.  
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2 HOMICÍDIO: A MORTE VIOLENTA NA MÍDIA 

 

“E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue 

do teu irmão”. As palavras ditas a Caim encontram-se no livro quatro de Gênesis do Antigo 

Testamento4 e marcam aquele que seria conhecido como o primeiro homicídio, segundo a fé cristã. 

Primeiro homicídio, primeira punição para esse crime que, além das leis humanas, desafia as 

providências divinas. Em Êxodo, o Deus bíblico dita a Moisés os dez mandamentos e o delega a 

função de transmiti-los aos demais. Para a fé cristã, esse é um marco do estabelecimento de uma 

estrutura ético-moral responsável por garantir a ordem e proteger os homens do pecado. Em sua 

tese sobre a representação midiática do parricídio, Danielle Brasiliense (2017, p. 87) destaca o 

quinto mandamento como “uma das principais manifestações sobre a proteção da instituição 

familiar conhecida pelos homens que têm acesso ao mundo ocidental organizado pela potência do 

pensamento cristão”. A importância atribuída pela autora é devido à representação da família como 

o lugar de manutenção da ordem social. Curiosamente, o quinto mandamento traz o imperativo: 

“Não matarás”. O homicídio, já observado no ato monstruoso de Caim é o símbolo máximo da 

supressão da ordem cristã: somente a divindade pode dar e tirar a vida. Qualquer um que rompa 

esta regra está se colocando contra a ordem natural, divina, cristã. No Novo Testamento, há a 

descrição do grande ritual de crucificação de Jesus Cristo. A passagem apresenta dois tipos de 

homicídio: o institucionalizado, que serve como instrumento do direito penal romano e o sacrifícial, 

no qual o filho de Deus – ou a própria santíssima trindade (pai, filho e espírito santo) – dá a vida 

em prol da redenção humana. É somente na elevação máxima da abominação homicida, 

materializada no assassinato do próprio pai, criador, que o sacrifício pode purgar todos os pecados 

e reiniciar a história da humanidade na terra com a ressurreição de Cristo.  

As passagens bíblicas nos servem como alegorias das formas em que o homicídio esteve 

presente no direito e no sistema de crenças, em suma, na cultura das sociedades ocidentais. O 

homem sempre se mostrou um ser violento ao longo da história. Das sociedades primitivas até a 

época das “luzes”, a violência se manifestou na luta por direitos; nos conflitos políticos, sociais e 

familiares. Neste capítulo discorreremos sobre o papel do homicídio no desenvolvimento das 

 
4 O Antigo Testamento é a primeira parte da bíblia cristã. Pode ser encontrado em: A bíblia sagrada. São Paulo: 

Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, p. 1-820. 
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sociedades ocidentais e, posteriormente, apresentaremos como as histórias de assassinatos 

aparecem nos produtos midiáticos.  

 

2.1 Uma breve história do homicídio 

Jean-Claude Chanais (1981) defende que as sociedades humanas nunca renunciaram 

totalmente à violência. “Em nome de ideias ou de ideologias, milhões de homens continuam a 

morrer presos, massacrados e martirizados” (CHANAIS, 1981, p. 18, tradução nossa)5.  

Edgar Morin percebe o homicídio como um dado humano universal, uma vez que “se 

manifesta desde a pré-história, porque é perpetrado durante toda a história, exprimindo a lei (talião, 

castigo), encorajado pela lei (guerra), ou inimigo da lei (crime)” (MORIN, 1997, p. 63). A partir 

dessa perspectiva, o autor apresenta três facetas com as quais o homicídio aparece no 

desenvolvimento das sociedades ocidentais. Escolhemos denominá-las de “homicídio-

transgressor”; “homicídio-punitivo” e “homicídio-heróico”.  

Essas classificações foram criadas a partir de nossa interpretação do texto O Homem e a 

Morte, de Morin (1997). Em sua breve explicação sobre o fenômeno do homicídio, ele afirma como 

o ato pode se apresentar nas sociedades primitivas e complexas. Foi por meio dessa pista que 

chegamos as classificações: “homicídio-transgressor” (inimigo da lei) e “homicídio-punitivo” (lei 

do talião, castigo). Já a categoria “homicídio-heroico” desenvolvemos a partir da reflexão do autor 

sobre como o “triplo dado antropológico da morte”, que ele propõe em seu texto, atua em situações 

de guerra. Discorreremos sobre as ideias do autor adiante. O importante é deixar claro que essas 

categorias foram criadas com o intuído de demonstrar, brevemente, o desenvolvimento histórico 

do homicídio em cada um dos seus aspectos.   

O “homicídio-transgressor” seria a morte violenta como forma de transgredir as leis sociais. 

Mais do que a interrupção da vida de um indivíduo integrante da sociedade, ele representa uma 

ameaça ao corpo social como um todo. O “homicídio-punitivo” seria a integração da morte violenta 

ao sistema penal. Usado como um instrumento de punição, ele teria a função de organizar o corpo 

social a partir de uma política do medo e de higienização da sociedade com a eliminação de 

 
5 A passagem na língua original é: “Des noumbreaux pays du monde peu dévelopé, parfois même du monde dit 

développé, n’y ont jamais véritablement renoncé. Au nom d’ idées ou d’idéologies, des millions d’homes continuent 

à mourir emprisonés, écrasés, martyrisés” (CHANAIS, 1981, p. 18). 



 
 

 
28 

 

indivíduos “perigosos”. Durante grande parte da história da humanidade, a prática se materializou 

no espetáculo da vingança do poder, como veremos adiante. Com a chegada da contemporaneidade, 

a pena de morte vai sendo eliminada ou, de certa forma, silenciada da vida social. Entretanto, ainda 

podemos encontrá-la em sistemas democráticos como o dos Estados Unidos da América.  

Já o “homicídio-heroico” representa o ato de matar ou morrer em defesa do povo, nação ou 

reino. Nele, está implícito um triplo movimento: a difusão de ideias nacionalistas, o incentivo ao 

heroísmo e o ódio aos povos inimigos. 

As categorias apresentadas nos ajudam a compreender como o homicídio se manifesta no 

desenvolver das sociedades ocidentais. Entretanto, antes de entrarmos no aprofundamento 

histórico, precisamos explicitar quais mecanismos psicológicos podem estar por traz desse 

fenômeno humano. Morin aponta algumas pistas. No texto O Homem e a Morte (1997), o autor 

apresenta seu “triplo dado antropológico”, uma relação dialética estabelecida com o que ele entende 

como: consciência da morte, traumatismo da morte e aspiração à imortalidade. Esse “triplo dado 

da morte” estaria, profundamente, atrelado à percepção e à necessidade de preservação da 

individualidade humana (MORIN, 1997, p. 34-35). 

Nessa perspectiva, Morin entende que a consciência da morte se manifestaria nos homens 

a partir da percepção da própria individualidade e do medo de sua perda. É por meio do temor do 

fim da individualidade que seria possível tomar consciência da própria mortalidade. A consciência 

da morte é realista, deriva do horror causado com a putrefação e o desejo, mais primitivo, de ocultar 

esse dado natural. É “a consciência da realidade traumática da morte” (MORIN, 1997, p. 33). 

 Já o traumatismo da morte está associado a “toda contradição que opõe o fato brutal da 

morte à afirmação da sobrevivência” (MORIN, 1997, p. 33). Ele está diretamente ligado à 

consciência realista da mortalidade, uma vez que o corpo morto, em putrefação, traz em sua 

realidade brutal o trauma da perda da individualidade.  

A aspiração à imortalidade estaria, diretamente, associada ao instinto de sobrevivência e ao 

desejo de preservação da individualidade, “a obsessão da sobrevivência, muitas vezes em 

detrimento da vida, revela no homem a preocupação lancinante de conservar a sua individualidade 

para além da morte” (MORIN, 1997, p. 32). Essa necessidade humana está relacionada com o 

aparecimento dos ritos funerários e com a criação de mitologias e religiões que prometem a vida 

post mortem. 
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O equilíbrio entre a consciência da morte, o traumatismo da morte e a aspiração à 

imortalidade manifesta diferentes posturas do homem diante da morte ao longo da história. Esse 

equilíbrio é mediado pelo nível da individualidade que as pessoas vivenciam em sua época. Na 

obra A história da morte no ocidente, Philippe Ariès (2017) percebe as transformações das posturas 

humanas em relação aos ritos funerários e a morte.  

A primeira postura observada por Ariès, ainda na antiguidade, é a resignação ao “destino 

coletivo da espécie” que ele traduz na expressão: morreremos todos. A segunda é a morte de si 

mesmo, observada do século XII até meados da Idade Moderna. Nesta, o indivíduo entrava em 

contato com os ritos da morte desde criança. Esse processo de socialização facilitava a aceitação 

da finitude enquanto uma ordenação da natureza. A morte não era exaltada nem evitada. O morrer 

representava uma cerimônia pública presidida pelo próprio moribundo em seu leito, o mesmo 

reconhecendo a si próprio em sua morte.  

Verificada a partir do século XVIII, a terceira conduta representa uma grande ruptura: a 

morte antes aceita como algo natural, passaria a ser exaltada e dramatizada, “ao mesmo tempo já 

se ocupa menos de sua própria morte, e, assim, a morte romântica, retórica, é antes de tudo a morte 

do outro – o outro, cuja saudade e lembrança inspiram, nos séculos XIX e XX, o novo culto dos 

túmulos e dos cemitérios” (ARIÈS, 2017, p. 63-64). 

Ainda é possível identificar mais duas posturas em relação à finitude que serão 

estabelecidas após o período da morte dramatizada, dissertaremos sobre elas adiante.  

Assim como as posturas humanas diante da morte se alteram com a história, as percepções 

sociais sobre o homicídio também se modificam. Sob uma perspectiva mais filosófica, o homicídio 

pode ser percebido a partir do “triplo dado antropológico” proposto por Morin (1997) o qual 

explicitamos anteriormente. Em sua obra, o autor faz uma breve reflexão sobre a natureza do ato 

homicida. Baseado na compreensão de que o ser humano é o único animal que mata um semelhante 

sem obrigação vital, o filósofo aponta ao leitor a existência de um paradoxo no fenômeno: 

O homicídio é a satisfação de um desejo de matar que nada pôde suster. Mas isto 

é apenas a face negativa. As faces positivas são a volúpia, o desprezo, o sadismo, 

o encarniçamento, o ódio, que traduzem uma libertação anárquica, mas 
verdadeira, das “pulsações” individuais em detrimento dos interesses da espécie 

(MORIN, 1997, p. 64). 
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O paradoxo existente aí reside na superação dos instintos de preservação da espécie e do 

trauma causado pelo cadáver em decomposição em detrimento da afirmação da própria 

individualidade. A partir dessa observação, Morin afirma: 

[...] um processo fundamental da afirmação da individualidade se manifesta pelo 

“desejo de matar” as individualidades que estão em conflito com a primeira 
individualidade. No caso extremo, a afirmação absoluta de uma individualidade 

implica na destruição absoluta das outras. É esta a tentação neronica dos reis, dos 

poderosos, bem como dos S.S. dos campos de concentração, que sentem como um 
insulto a simples existência de uma cara que não os agrada e a suprimem (MORIN, 

1997, p. 64). 

Para o autor, existiria uma conexão entre o homicídio e o risco de morte, uma vez que “para 

matar é preciso arriscar-se a ser morto” (MORIN, 1997, p. 66). Nesta relação, estaria expresso o 

“significado mágico do homicídio”: o assassinato do semelhante significaria a transferência da 

própria morte para o outro. Assim, matar é escapar à sua própria morte. 

A relação entre o ato homicida e o impulso de sobrevivência esteve muito presente nas 

sociedades arcaicas, podendo até ser entendida como a base de sustentação das mesmas. Por serem 

criaturas impotentes diante da violência da natureza, os homens pré-históricos viam nas práticas 

violentas um instrumento de sobrevivência. No entanto, essa instrumentalização não ocorria de 

forma objetiva como um simples ato animalesco de defesa ou manutenção da vida. Para eles, a 

violência extrapolava seu caráter objetivo, manifestando-se por meio de todo um sistema de crenças 

que organizava a sociedade. De acordo com Byung-Chul Han (2017), talvez a primeira experiência 

religiosa humana tenha sido a violência manifestada nesse período visto que a cultura das 

sociedades arcaicas entendia a violência como “um recurso central da comunicação religiosa; na 

guerra, entrava-se em comunicação com o deus da violência no meio da violência” (HAN, 2017, 

p. 33). 

Diante dessas concepções, podemos entender a economia da violência nas sociedades 

arcaicas como um sistema de contraviolências, no qual se tenta, constantemente, responder a 

brutalidade exterior (natural). Nesse contexto, o homicídio serve como uma “proteção da morte”. 

Dessa maneira, quanto maior a potência homicida expressada pelo indivíduo, mais ele era 

enxergado como alguém poderoso por seus semelhantes: 

O exercício da violência elevava o sentimento de poder; mais violência significava 
mais poder. Na cultura arcaica o poder ainda não representava uma relação de 
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domínio, não produzindo nem senhor, nem escravo. Ao contrário era 

hipoestatizado como uma substância sobrenatural, impessoal que poderia ser 

possuída, acumulada ou também perdida (HAN, 2017, p. 37). 

A partir das reflexões de Han (2017) e Morin (1997), podemos perceber que o homicídio 

primitivo expressa o desejo de proteger a própria individualidade, a partir da aniquilação das 

demais individualidades. Entretanto, ocorre, também, nas sociedades arcaicas, a manifestação do 

desejo de preservação de grupos humanos em relação a outros. Esse desejo de preservação, por 

vezes, se materializou em cerimônias de sacrifícios. Desde rituais para garantir a fertilidade dos 

solos até a cura de doenças, o sangue era derramado para os mais diversos fins nas sociedades 

arcaicas (CHANAIS, 1981, p. 11). Os sacrifícios humanos tinham fins religiosos que 

ultrapassavam o caráter puramente preventivo, possuindo uma potência “ativa e produtiva”, como 

explica Han (2017, p. 35): “quando uma sociedade se identifica com o seu deus da violência ou da 

guerra, ela própria se ergue agressiva e violenta. Foi assim que os astecas empreenderam guerras 

em nome do deus violento da guerra, eles produziam violência ativa”. Assim, a violência dos rituais 

sacrificiais e das guerras tinha o poder de gerar um sentimento de “crescimento, de força, de poder, 

de imortalidade” (HAN, 2017, p. 36). 

Esses mecanismos psicológicos que se expressam de forma instintiva nas sociedades 

arcaicas ainda estão presentes nas sociedades contemporâneas. Afastando-se das motivações 

biológicas e se misturando com as particularidades das relações de poder e à formação cultural das 

sociedades ocidentais, o “triplo dado antropológico da morte” (MORIN, 1997) atua no ato violento, 

em especial no homicídio, de uma forma mais complexa e menos instintiva do que verificamos nos 

primórdios da humanidade.  

A formação da segmentação social e as relações de poder que são criadas com o 

desenvolvimento das sociedades humanas contribuem para a complexificação das relações entre 

os indivíduos. Ao longo da história: 

[...] encontramos quase por toda parte uma completa estruturação da sociedade 
em diversas ordens, uma múltipla gradação das posições sociais. Na Roma antiga 

temos patrícios, guerreiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores feudais, 

vassalos, mestres, companheiros, aprendizes, servos; e, em quase todas essas 

classes gradações particulares (MARX; ENGELS, 2000, p. 46). 

Morin (1997, p. 48) também percebe esse processo e infere que a formação das sociedades 

de classes associada à afirmação do individualismo, contribui para o surgimento de senhores, ou 
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seja, de uma relação de opressores e oprimidos. Essa estratificação influencia, entre outras coisas, 

o acesso ao direito de formular as leis que regem a sociedade. Nessas configurações, a consciência 

da morte, o traumatismo da morte e a aspiração à imortalidade vão atuar em conjunto com as novas 

organizações do poder, influenciando a cultura e o sistema penal. 

Para melhor ilustramos como se dá a relação entre o homicídio, as múltiplas estruturas de 

poder e a cultura, é necessário que voltemos um pouco na “cronologia histórica”. Não visamos aqui 

fazer uma descrição muito detalhada dos múltiplos contextos históricos. Nosso objetivo é mostrar, 

em uma síntese, como essa relação se altera ao longo do tempo e apresentar, ainda que 

superficialmente, as múltiplas facetas do ato homicida nas formas de organização das sociedades 

humanas.  

Diante disso, podemos apontar a Antiguidade, como um marco inicial, no qual já é possível 

perceber as três facetas do homicídio, apresentadas anteriormente (“homicídio-transgressor”; 

“homicídio-punitivo” e “homicídio-heroico”). É preciso deixar claro que essas categorias se 

influenciam mutuamente e se alteram com o percurso da história.  

Chanais6 (1981, p. 115, tradução nossa) enfatiza que todas as civilizações antigas 

executaram seus criminosos, distinguindo-se apenas a maneira de se administrar a morte dos 

condenados: os hebreus eram adeptos da decapitação e do apedrejamento; em Athenas, a 

decapitação era popular, a crucificação era mais utilizada para os escravos e, algumas vezes, o 

cativo podia escolher a morte por ingestão de cicuta. Roma previa em seu sistema penal as 

sentenças de damnatio ad gladium (morte pela espada), damnatio ad flammas (morte pelo fogo) e 

damnatio ad bestias. O último ia além da simples punição, se consistindo em um grande espetáculo 

no qual o criminoso era oferecido a animais famintos como alimento. Espetáculo para as massas e 

instrumento de publicização do terror, a prática “era parte constitutiva e essencial do culto ao 

imperador; a pomposa encenação da violência mortal manifestava o poder e o domínio do 

governante, que lançava mão da simbologia do sangue” (HAN, 2017, p. 19). Os teatros 

 
6 No original a citação é: “Toutes les civilisations ont exécuté les grands criminels ; elles ne se distinguent que par la 

manière d’administrer la mort aux condamnés. La plus grande diversité de moyens existait, mais la décapitation était 

l’usage le plus répandu. Chez les Hébreux, on tuait en décapitant, mais on recourait aussi à la lapidation. A Athènes, 

on procédait à la décapitation et à la strangulation ; pour les esclaves, au crufiement. Parfois aussi, chez les Grecs, on 

se montrait plus humain : on adoucissait la peine de mort en donnant au capitif de la ciguë, lui laissant ainsi  l’entière 

liberté dans le choix de l’instant de sa mort” (CHANAIS, 1981, p. 115) .  
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sanguinários do poder continuaram a ser comuns nas sociedades ocidentais até os tempos 

modernos, como afirma Chanais:  

Até os tempos modernos, a pena de morte era considerada a única maneira de 
conter a violência dentro de certos limites. A insegurança foi grande; A miséria 

material e a miséria moral andavam de mãos dadas. A morte era onipresente, os 

subsídios raros; nós matamos muito. Um jogo para a aristocracia ou o exército, a 
violência era necessária para as pessoas comuns. A vida humana, muitas vezes 

encurtada por doenças, desde tenra idade, regularmente questionada ao longo do 

curso da existência, dificilmente tinha preço. Estava-se constantemente em risco. 
A morte era uma coisa comum. Para se proteger, a coletividade respondeu através 

da lei da retaliação e impôs punições exemplares. É neste contexto pré-moderno 

que a execução capital deve estar situada (CHANAIS, 1981, p. 119, tradução 

nossa)7. 

Na Modernidade, o homicídio-penal não rompe totalmente com o espetáculo do sangue, 

mas cria uma técnica para sua execução, baseada em um conjunto de saberes (religiosos, jurídicos 

e médicos) que visavam trazer à tona a verdade dos crimes. Essa técnica foi denominada pelo termo 

“suplício”. Esse sistema penal passou por transições, principalmente, na virada do século XVIII ao 

XIX.  

De acordo com Foucault (2014, p. 36), as punições corporais e a expiação que integravam 

os suplícios não poderiam ser equiparadas “aos extremos de uma raiva sem lei”. Elas faziam parte 

de uma economia da forma de punir. A “morte-suplício” aparece não como a simples privação da 

vida, mas como um ponto final de uma gradação meticulosamente calculada de sofrimentos. Ela 

pode ser entendida como produção regulada de sofrimentos físicos que vão se alternar de acordo 

com a gravidade dos crimes e com a posição social do criminoso. A morte aparece não como um 

fim, mas como um dos meios pelos quais a alma do infrator seria salva: “a crueldade da punição 

terrestre é considerada como dedução da pena futura; nela se esboça a promessa do perdão” 

(FOUCAULT, 2014, p. 47-48). 

Desde os tempos do império romano, o “homicídio-transgressor” foi combatido com o 

teatro da crueldade do soberano. Entretanto, na Idade Moderna, ele é circunscrito a um sistema 

 
7 O texto original é: “Jusqu’à l’époque moderne, la peine capitale fut considérée comme le seul moyen de contenir la 

violence dans certaines limites. L’insécurité était grande ; misère matérielle et misère morale allaient de pair. La mort 

était omniprésente, les subsistances rares ; on tuait beaucoup. Jeu pour l’aristocratie ou l’armée, la violence était, pour 

le petit peuple, nécessité. La vie humaine, souvent écourtée par la maladie, dès le plus jeune âge, réguliérement mise 

en question tout au long du parcours de l’existence, n’avait guère de prix. On la risquait facilement ; le meurtre était 

chose commune. Pour se protéger, la collectivité répondait par la loi du talion ; elle imposait des châtiments 

exemplaires. C’est dans ce contexte prémoderne qu’il faut situer l’exécution capitale” (CHANAIS, 1981, p. 119). 
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punitivo mais organizado e metódico. O suplício, enquanto técnica, tinha o dever de se remeter, de 

alguma forma, ao crime cometido. Dessa maneira, a cerimônia da punição visava reproduzir e 

revelar a verdade do crime executado pelo culpado: “fura-se a língua dos blasfemadores, queimam-

se os impuros, corta-se o punho que matou; às vezes faz-se o condenado ostentar o instrumento de 

seu crime” (FOUCAULT, 2014, p. 47). 

Ao longo da história da humanidade, talvez o tipo de homicídio mais abominado e mais 

duramente punido tenha sido o parricídio (o assassinato de pai e mãe). A instituição familiar se 

apresentou como uma autoridade relevante historicamente. Responsável por garantir a moralidade, 

ela traz a figura paterna como “uma espécie de concorrente no que diz respeito à autoridade pública, 

pois é o único que tem direito à interferência direta no comportamento da mulher e dos filhos, e 

era responsável por providenciar harmonia no lar e consequentemente na sociedade” 

(BRASILIENSE, 2017, p. 94). Matar um familiar é romper com a ideia de ordem inerente à 

representação da família enquanto instituição normatizadora. A desestruturação familiar é uma 

ameaça à ordem social, pois torna a autoridade passível de questionamento, o que reverbera nas 

demais instituições.  

O código penal francês de 1835 tornou o parricídio e o regicídio equivalentes pela lei. Na 

obra Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, Foucault (1977, p. 230) 

observa que o regicídio não é propriamente mencionado no código penal, aparecendo como crime 

de segurança de estado: “o atentado contra a vida ou pessoa do rei é punido com pena de parricídio 

(art. 86), precisado pelo artigo 88: A execução ou tentativa constituem por si só atentado”. Para o 

autor, a equivalência punitiva estabelecida entre os dois crimes visava perseguir os conspiradores, 

infringindo-lhes uma pena mutilante e infamante. O código de 1835 oficializa o caráter monstruoso 

do parricídio como Foucault observa: 

O Código Penal fez do parricídio o crime capital, mais definitivo e total do que o 

assassinato, o infanticídio, o envenenamento, e todos são no entanto punidos com 

a morte (art. 302). Ao Código Civil que estabelece a autoridade do pai e santifica 

a família, consagrando-lhe a maior parte de suas disposições regulamentares, o 

Código Penal responde lacrando com a pena mais grave a maior inviolabilidade. 

Esta perversidade, da qual não se pode pronunciar o nome sem tremer, é o crime 

dos crimes. O monstro que o comete é capaz de todos os crimes que uma 

imaginação perversa pode inventar, declarou um deputado, Gaillard de Kébertin 

(FOUCAULT, 1977, p. 230). 
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A equivalência penal estabelecida entre o parricídio e o regicídio transformou os criminosos 

que atentavam contra a vida do soberano em uma espécie de criminoso absoluto. Uma vez que se 

atentava contra o rei, atentava-se também contra a grande figura do pai mantenedor da ordem 

social. Diante da lógica da época, um crime desse porte só poderia requisitar “a vingança infinita”, 

sua sentença deveria “ser a soma de todos os suplícios possíveis” (FOUCAULT, 2014, p. 55).  

Embora o parricídio e o regicídio representassem o máximo de monstruosidade que um 

crime poderia alcançar, enquanto ameaça a ordem, todos os demais crimes representavam um 

prejuízo ao rei que deveria ser reparado através de uma técnica punitiva. Essa reparação não 

pretendia alcançar um equilíbrio. A cerimônia pública do suplício tinha como objetivo reafirmar a 

dissimetria existente entre soberano e súdito, realizando “ao mesmo tempo a ostentação da verdade 

e do poder; é o ritual do inquérito que termina e da cerimônia onde triunfa o soberano. E ela os une 

no corpo supliciado” (FOUCAULT, 2014, p. 55-57). 

No espetáculo da crueldade do soberano, Morin (1997) consegue perceber, mais uma vez, 

a ação do seu “triplo dado antropológico da morte”. O autor chama a atenção para o fato de existir 

nesse ritual um indício do medo da morte aparecendo como causa da “justiça” homicida. Nas 

sociedades monárquicas, só existia espaço para uma individualidade: a do soberano. Podemos 

perceber isso na célebre frase “o estado sou eu”, dita por Luís XIV, rei francês absolutista que 

governou entre o ano 1638 e 1715. Nesse sistema, o rei é o único apto a desempenhar seu poder de 

escolha, estando acima de todos os demais indivíduos que eram seus subordinados. Essa 

individualidade real superava o âmbito do direito e permeava também os ritos mortuários. Assim, 

só o rei tinha “o direito, primeiro, e depois os nobres, às faixas, aos túmulos, à conservação por 

embalsamento, à certeza do juízo dos deuses, a certeza da imortalidade” (MORIN, 1997, p. 49).   

Em uma sociedade em que a maioria da população não tinha poder de escolha e 

desempenhava as funções as quais foi destinada ao nascer, a consciência de si como indivíduo e 

mortal era mais típica dos nobres e, principalmente, dos soberanos. Isso ocorre devido à relação 

entre a consciência da morte e a noção da própria individualidade observada por Morin (1997), já 

apresentada anteriormente neste capítulo. Diante disso “cabe ao rei, indivíduo absolutamente 

reconhecido, hipostasiado, divino, não só a suprema imortalidade como também a suprema 

angústia perante a morte” (MORIN, 1997, p. 49).  Na angústia da sua individualidade inflada, o rei 

teme tudo e todos e como resultado, desenvolve uma espécie de “sadismo nerônico”, voltando-se 
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contra todas as potenciais ameaças a sua imortalidade. Morin coloca nesse dado uma relação entre 

a preservação da imortalidade e do impulso sádico de vingança.  

A chegada da modernidade e o despontar da Revolução Industrial8 foram determinantes 

para promover, progressivamente, o desenvolvimento do capitalismo e a individualização humana. 

É a época de queda do Antigo Regime, ascensão do ideal burguês e insurgência de novos 

questionamentos e visões de mundo. Brasiliense (2017, p. 108) cita Ferry9 para explicitar como 

essas transformações impactaram as relações humanas, especialmente, as relações matrimoniais. 

Na perspectiva do autor, esse foi o marco da passagem da lógica da conveniência e da obediência 

para a valorização das condições de afeto. Dessa maneira, ele explica que a introdução da lógica 

do individualismo nas relações humanas favoreceu a elevação dessas a esfera do amor romântico 

e sentimental. Essa mudança não afetou somente a família e o matrimônio. Elas tiveram impacto 

em todos os aspectos da vida como o sistema punitivo e até das relações dos indivíduos com seus 

mortos. A nova forma de afetividade introduzida nas relações interpessoais, aos poucos, fez com 

que a morte se tornasse uma experiência de perda mais dolorosa. Assim, o luto passou a ser 

vivenciado mais emocionalmente, deixando de ser somente um rito da tradição e da religião, para 

se tornar uma despedida. Conforme veremos adiante, Ariés (2017), denomina essa fase da relação 

dos indivíduos com a morte de “morte romântica”.  

Entretanto, o período anterior a Era das Revoluções Burguesas, no qual se situa o espetáculo 

público punitivo, ainda é marcado pelo traumatismo da morte insuflado no soberano e pela 

naturalização da morte no cotidiano dos indivíduos comuns. Existia, em alguns níveis, um 

sentimento de coletividade capaz insuflar o descontentamento dos súditos perante o “homicídio-

punitivo” e o “homicídio-transgressor”. Segundo Foucault, a participação do povo no espetáculo 

dos suplícios era ambígua. Devia ocupar o papel de espectador, sendo esperado dele tanto o medo 

quanto a conivência: “devem ser testemunhas e garantias da punição e porque até certo ponto 

devem tomar parte nela” (FOUCAULT, 2014, p. 59). Geralmente, esse efeito era alcançado. 

 
8 Revolução Industrial é a denominação utilizada para designar o período entre os anos 1760 e 1840, marcado por 

intensos processos de transformações econômicas e sociais vividas, primeiramente, pela Inglaterra e, posteriormente, 

pelas demais potências europeias. Fonte: HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. 

2.ed. Rio de Janeiro: ForenseUniversitária, 1979. 

9 FERRY, Luc. Famílias, amo vocês: as políticas e a vida privada na época da globalização. Rio de janeiro: Objetiva, 
2008. 
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Entretanto, existia algo naquele contexto que, algumas vezes, conseguia despertar no povo 

insatisfação e revolta:  

Há nessas execuções, que só deveriam mostrar o poder aterrorizante do príncipe, 
todo um aspecto de carnaval em que os papéis são invertidos, os poderes 

ridicularizados e os criminosos transformados em heróis. A infâmia se transforma 

no contrário; a coragem deles, seus gritos e lamentos só podem preocupar a lei 

(FOUCAULT, 20014, p. 61). 

Privadas da consciência da própria individualidade e do poder de decidir seus destinos, as 

pessoas comuns viam no espetáculo do suplício uma pequena brecha de participação. As revoltas 

surgiam quando, por algum motivo, as condenações não tinham boa aceitação popular. Em muitos 

momentos, a solidariedade era evocada a partir da identificação do povo com o condenado ou no 

reconhecimento do mesmo como uma espécie de herói que conseguiu desafiar a tirania. Conforme 

explica Foucault: 

É nesse ponto que o povo, atraído a um espetáculo feito para aterrorizá-lo, pode 
precipitar sua recusa do poder punitivo, e às vezes sua revolta. Impedir uma 

execução que se considera injusta, arrancar um condenado às mãos do carrasco, 

obter à força seu perdão, eventualmente, perseguir e assaltar os executores, de 
qualquer maneira maldizer os juízes e fazer tumulto contra a sentença, isso tudo 

faz parte das práticas populares que contrariam, perturbam e desorganizam muitas 

vezes o ritual dos suplícios (FOUCAULT, 2014, p. 60). 

A identificação entre povo e o condenado não era algo que acontecia de forma aleatória. 

Existiam alguns fatores capazes de despertar o ódio ou empatia popular. Foucault (2014, p. 83) 

explica que, nos casos em que o criminoso era um camponês ou um contrabandista revoltado com 

as extorsões de um senhor, esse ganhava a admiração espontânea do povo. Entretanto, nas situações 

em que o culpado se voltava contra seus iguais, assassinando ou roubando, o ódio era imediato: 

“ele voltava contra os mais desfavorecidos uma ilegalidade que estava integrada em suas condições 

de existência”.  

Essas pequenas rupturas existentes nos ritos punitivos levam juristas e autoridades a buscar 

um aprimoramento da “arte de punir”. Devido a essa necessidade, o século XVIII e o início do 

século XIX foram marcados por reformas nos códigos penais das sociedades europeias. Essas 

mudanças no sistema punitivo, ocorreram, concomitantemente, às demais transformações sociais 

do período.  Aos poucos, as tensões sociais se acirraram e os poderes divinos atribuídos aos 
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déspotas também foram questionados. Símbolo das transformações políticas e sociais do período, 

a guilhotina foi a materialização de uma grande transformação no sistema penal. 

A efervescência dos ideais iluministas, a crítica do sistema absolutista e a ascensão burguesa 

trouxeram uma explosão das individualidades e disseminação do princípio de igualdade entre os 

homens. Neste contexto, foi aprovado o artigo 3º do código francês de 1792. Esse estabelecia que 

todo condenado à morte teria a cabeça decepada. A nova medida trazia em si três significações: 

[...] Uma morte igual para todos (“Os delitos do mesmo gênero serão punidos pelo 
mesmo gênero de pena, quaisquer que sejam a classe ou condição do culpado”, já 

dizia a moção votada, por proposta de Guillotin, 1º de dezembro de 1789); uma 

só morte por condenado, obtida de uma só vez e sem recorrer a esses suplícios 
“longos e consequentemente cruéis”, como a forca denunciada por Le Peletier; 

enfim, o castigo unicamente para o condenado, pois a decapitação, pena dos 

nobres, é a menos infamante para a família do criminoso. A guilhotina utilizada a 
partir de março de 1792 é a mecânica adequada a tais princípios. A morte é então 

reduzida a um acontecimento visível, mas instantâneo. Entre a lei, ou aqueles que 

a executam, e o corpo do criminoso, o contato é reduzido à duração de um raio 

(FOUCAULT, 2014, p. 18). 

A introdução da guilhotina, as múltiplas reformas nos códigos penais das sociedades 

ocidentais, o nascimento e estabelecimento das prisões modernas possibilitaram uma mudança na 

significação do “homicídio-punitivo”. Paulatinamente, esse crime deixou de expressar uma 

retaliação direta e desigual do poder soberano para representar uma resposta preventiva que visava 

à proteção do corpo social. Pode-se observar aí também uma transformação na acepção do 

“homicídio-transgressor”, que passou a ser visto como um mal infringido a toda sociedade e não 

somente uma ameaça ao soberano.  

Esse momento também foi o marco de grandes mudanças nas posturas humanas em relação 

à morte. Ariès identifica o período entre o século XVI e XVIII como um momento no qual 

prevaleceu uma perspectiva erótica da morte. Nesta fase, predominou uma “evocação da morte 

realista”. Elementos macabros e a presença do próprio cadáver passaram a ser admitidas, o que não 

era tolerado na Idade Média (ARIÈS, 2017, p. 138). Curiosamente, esse foi o momento no qual as 

cerimônias públicas das mortes supliciais foram bastante comuns. Já no século XIX, o historiador 

verificou mais uma mudança: a morte passou a ser arrebatadora, “não recusa os gestos ditados pelo 

uso. Pelo contrário, cumpre-os, eliminando-lhes o caráter banal e costumeiro” (ARIÉS, 2017, p. 

66). O luto passa a ser exagerado, expressando um profundo descontentamento dos sobreviventes 

em relação à perda da pessoa querida. Nesse novo contexto, “a simples ideia da morte comove” 
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(ARIÉS, 2017, p. 67). Na transição do século XIX para o XX, as imagens da morte se tornaram 

mais raras, até o estabelecimento de um silêncio geral no qual a finitude passou a ser interdita da 

vida social. A morte se tornou “uma força selvagem e incompreensível”. O local da expiação saiu 

do quarto do moribundo e passou a ser institucionalizado, acontecendo nos hospitais. Dessa forma, 

os ritos e saberes da morte se desvincularam de um saber popular e religioso e foram inseridos em 

uma relação de “poderes e saberes” (FOUCAULT, 2018) inerentes aos discursos da medicina. 

Nesse sentido: 

A medicina é o discurso disciplinado que disciplina os corpos e, por isso, se 
constitui enquanto campo de conhecimento hegemônico em relação aos corpos 

humanos. A morte ilumina essa relação que é definida pela própria medicina. São 

os médicos que têm a legitimidade para afirmar que o corpo de um indivíduo 

tornou-se um morto (MEDEIROS, 2016, p. 63). 

A institucionalização da gestão da vida humana, em geral, foi a marca da mudança social 

vivida na época. Esse é o período em que o poder é deslocado de uma lógica de proteção do corpo 

do rei para a proteção do corpo social. Como Foucault salienta, no século XVII, o corpo do 

soberano era uma necessidade real para o funcionamento da monarquia. A aniquilação do sistema 

monárquico fez necessária a insurgência de um novo corpo o qual o poder deveria proteger. Neste 

contexto, o corpo social entrou como uma ideia construída a partir da universalidade das vontades. 

Entretanto, para o autor, não é o consenso que sustenta o corpo social, é “a materialidade do poder 

se exercendo sobre o próprio corpo dos indivíduos” (FOUCAULT, 2018, p. 234). Assim, no século 

XIX, surgiram formas de proteção desse corpo: 

[...] em lugar dos rituais através dos quais se restaurava a integridade do corpo do 

monarca, serão aplicadas receitas, terapêuticas, como a eliminação dos doentes, o 

controle dos contagiosos, a exclusão dos delinquentes. A eliminação pelo suplício 

é, assim, substituída por métodos de assepsia: criminologia, a eugenia, a exclusão 

dos “degenerados” (FOUCAULT, 2018, p. 234). 

Essa mudança na forma de atuação do poder provocou transformações, tanto nos ritos da 

morte, como nas formas de atuação do “homicídio-transgressor”, punitivo e heroico. Circunscrito 

não mais a um sistema punitivo, mas a um modelo disciplinar e de vigilância, o crime é inserido 

em uma perspectiva institucionalizada que tem como objetivo a produção de saberes e efeitos de 

poder. A criminologia, a psiquiatria e o direito foram instituições indispensáveis para a formulação 

de uma nova postura social em relação ao homicídio e seus agentes.  
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As transformações iniciadas no fim do século XVIII e sedimentadas no século XIX 

culminaram em um deslocamento da natureza do poder: este deixou de exercer o direito de vida e 

morte soberano e passou a atuar como um poder preocupado em gerir a vida. Na perspectiva de 

Foucault: 

O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num 

mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde 
individual e coletiva, forças que se podem modificar, em um espaço em que se 

pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o 

biológico reflete-se no político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo 

inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua 
fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de intervenção do poder 

(FOUCAULT, 1997, p. 134). 

O direito de vida e de morte se consistia em um direito do soberano de dispor da vida de 

seus súditos. Nas sociedades ocidentais monárquicas, esse poder se materializava no direito de 

réplica do soberano, manifestando-se somente em casos em que a existência do monarca estava 

posta em risco. Ele também era expresso em momentos de guerra, nos quais o rei convocava seus 

súditos para a defesa do reino. Nesse período, o poder era exercido, essencialmente, por meio do 

confisco, ou seja, pelo direito de subtração de riquezas, extorsão de produtos, bens, trabalhos e 

serviços. Nesta lógica, “o direito que é formulado como ‘de vida e morte’ é, de fato, o direito de 

causar a morte ou de deixar viver”. Ou seja, a vida era algo passível de ser confiscada dos súditos 

e a morte um direito passível de ser reclamado pelo soberano (FOUCAULT, 1999, p. 127-128). 

Esse tipo de exercício de poder se extinguiu com a chegada do século XIX. Não à toa, é 

nesse período que a morte se tornou insuportável para os vivos e sofreu um processo de interdição, 

conforme foi salientado por Ariès (2017). Assim como a morte tornou-se insuportável, inferimos 

que, possivelmente, o ritual dos suplícios tenha, também, se tornado indigesto para a nova 

mentalidade10. 

 
10 Michel Vovelle (1991) atribui a mudança de postura do homem em relação a morte a um processo de 

“descristianização”, iniciado ainda no século XVIII. Para o historiador, esse fenômeno foi fruto de mudanças nas 

sensibilidades coletivas, em especial, na esfera da religiosidade. Vinculado à escola historiográfica dedicada ao estudo 

da história das mentalidades, o autor entende o conceito de mentalidade como “visões de mundo”, uma definição 

considerada por ele satisfatória, embora vaga. Essa conceituação ele toma emprestado de  Robert Mandrou (1970), 

também teórico da história das mentalidades. 
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No entanto, Foucault não percebe o surgimento de sentimentos humanitários como uma 

motivação para essa mudança. Para ele, a chave da questão está na incompatibilidade entre a ideia 

de um estado gestor da vida e um sistema penal homicida:  

De que modo um poder viria a exercer suas mais altas prerrogativas e causar a 

morte se o seu papel mais importante é o de garantir, sustentar, reforçar, 
multiplicar a vida e pô-la em ordem? Para um deste tipo, a pena capital é, ao 

mesmo tempo, o limite, o escândalo e a contradição. Daí o fato de que não se pôde 

mantê-la a não ser invocando, nem tanto a enormidade do crime quanto a 
monstruosidade do criminoso, sua incorrigibilidade e a salvaguarda da sociedade. 

São mortos legitimamente aqueles que constituem uma espécie de perigo 

biológico para os outros (FOUCAULT, 1999, p. 130). 

Neste contexto, foi necessário o surgimento de novos imaginários11 sobre o crime e os 

criminosos para que se legitimasse a aberração na qual se constituiu o “homicídio-punitivo” dentro 

daquela nova natureza do poder. A efervescência do campo da psiquiatria criminal contribuiu para 

sedimentar uma perspectiva biológica da maldade como se esta fosse um gene que tornasse o 

criminoso um ser incorrigível pelo sistema. Foucault (1999, p. 130) atribui à nova postura de afastar 

a morte da vida social ao fim dos rituais supliciais que a acompanhavam: “a preocupação que se 

tem em esquivar a morte está menos ligada a uma nova angústia que, por acaso, a torne insuportável 

para as nossas sociedades, do que ao fato de os procedimentos do poder não cansarem de se afastar 

dela”. 

Diante dessas concepções, acreditamos que a nova forma de exercício do poder foi, sem 

dúvida, determinante para gerar repulsa social diante dos homicídios-punitivos. Entretanto, 

consideramos que também o maior grau de individualização da sociedade, promovido pelas 

revoluções políticas, técnicas e científicas, teve um importante papel neste processo.  

Até o momento, procuramos apresentar alguns aspectos históricos de como o “homicídio-

punitivo e transgressor” atuaram na história das sociedades ocidentais. Deixamos de lado dessa 

problematização o “homicídio-heroico”, devido ao seu caráter mais particular em relação aos 

demais. Trabalharemos, adiante, as características específicas desse fenômeno e como ele atuou ao 

longo do tempo. 

 
11 Nosso entendimento sobre o imaginário tem também Vovelle (1991) como referência. Na perspectiva do historiador 

o conceito não seria equivalente a “mentalidade”. Para ele, os dois conversariam entre si sem se equivalerem. Assim, 

o autor concebe a mentalidade como padrões de sensibilidades dos homens que poderiam ser entendidos como 

estruturas de longa duração, já o imaginário seria composta de formas simbólicas compartilhadas pelos indivíduos, 
sendo sua estrutura menos durável nas sociedades humanas.  
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Desenvolvemos a categoria do “homicídio-heroico” a partir da conceituação de Morin 

(1997, p. 38) sobre a relação entre o militar e a morte. Partindo, mais uma vez, de sua associação 

entre a morte e a individualização, o autor percebe que, no estado de guerra, a afirmação do coletivo 

em relação ao indivíduo produz uma supressão temporária do traumatismo da morte. Assim, 

“quando a sociedade se afirma em detrimento do indivíduo, quando, simultaneamente, o indivíduo 

sente essa afirmação como mais verídica do que a da sua individualidade, a recusa e o horror da 

morte dissipam-se, deixam-se vencer” (MORIN, 1997, p. 39). 

De acordo com Morin, o estado de guerra possibilita à sociedade reapossar de forma 

orgânica o indivíduo. O contexto de predominância da sociedade em relação à individualidade 

acarreta na dissolução da presença da morte e vem acompanhado de todo um sistema ideológico 

que auxilia na cooptação das almas daqueles cujo engajamento na empreitada da defesa social é 

necessário. “A sociedade em guerra torna-se de novo, e proclama-o, como que uma espécie 

biológica, aquilo a que se tem chamado uma raça” (MORIN, 1997, p. 40). O clima instaurado é 

sustentado pela imprensa, discursos políticos, obras literárias e demais suportes culturais capazes 

de forjar uma “mentalidade épica”.  

Conforme discorreremos no segundo e no terceiro capítulos, existe uma íntima relação entre 

a imprensa e as formas como percebemos os diversos tipos de homicídio. Os discursos 

disseminados pelos veículos midiáticos, em especial os jornalísticos, ajudam a mobilizar as 

opiniões sociais sobre o crime. Assim, se o homicídio apresentado pelos jornais tem suas 

características cruéis e perversas enfatizadas, é possível que isso tenha alguma influência na criação 

de um sentimento maior de incontentamento da sociedade. Isso pode incentivar o surgimento de 

um desejo de endurecimento penal.  

Retornando à prometatização do “homicídio-heróico”, é preciso enfatizar que é o clima de 

guerra que favorece o surgimento da figura do herói, do mártir. Segundo Morin (1997, p. 40), neste 

cenário, o heroísmo sofre uma banalização, uma vez que no campo de batalha todos morrem como 

heróis. Diante da situação extremamente violenta em que esses heróis estão postos, o homicídio 

apareceria como a única consolação imediata: “a vingança contra o inimigo, imundo adversário, 

cão maldito, amarelo, preto, vermelho. Purga sua morte sobre o inimigo a abater”.  

O “homicídio-heróico” é uma figura importante na história de diversas civilizações, 

permanecendo ainda na contemporaneidade. Para Morin (1997, p. 43), o uso do estado de guerra 
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como instrumento de determinação da paz demonstra a importância de não subestimarmos “a força 

da repressão da ideia da morte, suscitada continuamente em doses mais ou menos fortes pela 

pátria”. Afinal, muitas guerras já foram e continuam sendo travadas sob a justificativa de uma 

legítima defesa. 

Nos tempos atuais, o “homicídio-heróico”, “transgressor” e o “punitivo” aparecem no 

cotidiano urbano de formas diferentes das vividas na modernidade. Conforme observa Ribeiro 

(2015, p. 211), “na paisagem contemporânea, pelo menos nas grandes cidades, não há mais espaços 

para a morte”. Nessa citação, a autora se refere tanto a espaços temporais, como ritos cotidianos 

dedicados ao luto, quanto espaços físicos como os cemitérios e  demais locais fúnebres. O grande 

fluxo populacional nas metrópoles, o boom imobiliário e a mentalidade contemporânea, voltada 

para a positividade (HAN, 2017), não suportam mais a presença dos grandes cemitérios, assim 

como o culto contínuo dos mortos. Entretanto, como percebe Ribeiro (2015, p. 211), ao abrirmos 

o jornal ou ao ligarmos a televisão é possível encontrar a morte. Ela se faz presente ali em 

abundância: em reportagens de violência, obituários de personalidades célebres e em narrativas 

ficcionais voltadas para entretenimento. Barbosa (2011) faz um diagnóstico preciso dessa nova 

fase da relação humana com a morte: 

No mundo contemporâneo, marcado pelo individualismo, a morte deixa de ser 

gradativamente familiar e próxima, para ser cada vez mais a morte do outro. Por 
outro lado, a profusão de mortos na cena midiática faz dela ato corriqueiro. A 

morte, como constatou P. Ariès (1977), torna-se selvagem, ainda que 

extremamente vulgarizada. Diante da cena midiática é espetáculo banal, mesmo 

que os gestos ritualizados devam ser dramáticos (BARBOSA, 2011, p. 3). 

Hoje, experimentamos a morte de forma midiatizada. Enquanto o corpo físico se deteriora 

solitário, o corpo digital é reproduzido de forma massiva nos meios tradicionais de comunicação e 

de forma viral na Internet. Assim, os rastros digitais do corpo morto são velados continuamente 

por milhares de pessoas. Na era da morte midiatizada, o corpo digital jaz nos espetáculos da mídia 

e nas comunidades virtuais das redes sociais (RIBEIRO, 2015). Toda essa nova forma de interação 

com a morte gera novos imaginários e formas de socialização. Em ambientes digitais, as histórias 

dos mortos passam por processos de reconstrução e reatualização. De acordo com Ribeiro, esse 

fenômeno ajuda a evidenciar “o processo de como as identidades – ou suas múltiplas possibilidades 

– são reinventadas em um circuito próprio de produção, articulado aos meios de comunicação e à 
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apropriação de traços da cultura contemporânea” (RIBEIRO, 2015, p. 46). Diante disso, a autora 

constata que na Internet:  

As formas tradicionais de representação do “corpo morto” (como a fotografia, o 
filme, a fita gravada) interagem com as novas (o virtual, o espaço simulativo ou 

telerreal da hipermídia) expandindo a dimensão tecnocultural, onde se constituem 

e se movimentam novos sujeitos sociais. Trata-se de uma nova modalidade de 
representação, que supõe outro espaço-tempo social (imaterialidade ancorado na 

velocidade do fluxo eletrônico), e, por certo, um novo regime de visibilidade 

pública. As novas tecnologias do som e da imagem passam a constituir um novo 
campo do audiovisual, proporcionando ao receptor acolher o mundo em seu fluxo, 

ou seja, mesmo a morte passa a ser reapresentada a partir da simulação de um 

tempo “vivo” ou “presente”. A ausência passa a ter outro significado, talvez 

menos definitivo, com as ferramentas da multimídia (RIBEIRO, 2015, p. 22). 

 

As narrativas de homicídios também passam por contínuos processos de reconstrução e 

reatualização na mídia tradicional. Uma notícia de assassinato não é lida de forma individual, como 

caso particular. Elas são lidas dentro de um contexto urbano de violência. No Brasil, ocorreram 

63.895 homicídios em 2018, numa taxa de 30,8 por 100 mil habitantes. Já em 2019, foram 

computados 57 mil homicídios, neste ano a taxa foi de 27,5 por mil habitantes12. Diariamente, as 

reportagens de violência convidam os espectadores a se comoverem com o drama familiar da perda, 

a sentirem o pânico pela insegurança de se viver em uma grande metrópole e a se revoltarem com 

a incapacidade dos governantes diante do problema da segurança pública. Em conjunto, as mortes 

violentas são partes de um grande mosaico do medo. Para Matheus, a memória do medo constitui 

uma parte fundamental das reportagens policiais:  

Já que não somos capazes de reter na memória dados sensoriais, o conhecimento 

dessa realidade deriva da confrontação diária de nossa memória com as 
experiências presentes (Fentress e Wickham, 1992). Assim, podemos perceber 

cada novo crime noticiado como uma espécie de atualização de outros ocorridos 

anteriormente, encaixando-os como parte de um mesmo tema (MATHEUS, 2011, 

p. 19). 

 No entanto, é preciso ressaltar que existe uma diferença entre a forma de reconstrução e 

reatualização das narrativas da morte na internet e na mídia tradicional. Nas comunidades virtuais 

dos mortos, a morte é velada de uma forma próxima e particular, com trocas de lembranças do ente 

 
12 Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, disponível em: < 

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf>, acessado em 

28/05/2020. 
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querido e a partilha da dor da perda e da saudade. Na mídia tradicional, a troca não é tão direta, a 

interação se dá de forma mais unilateral13. Neste tipo de troca, não há um sentimento de partilha: 

o público recebe a informação de forma objetiva, impessoal, e lida solitário com os efeitos desse 

processo comunicativo. Ou seja, há nas comunidades virtuais uma troca baseada na nostalgia e no 

afeto e na mídia tradicional se passa uma informação mais impessoal, passível de provocar efeitos 

de nostalgia, afeto e medo. Nesse segundo caso, a partilha ocorre após o processo comunicativo a 

partir do debate social causado pela veiculação da notícia14.  

É preciso fazer a ressalva de que existem programas telejornalísticos que tentam delinear 

formas de interações durante as suas emissões como enquetes e leitura de comentários enviados 

pelos telespectadores por dispositivos eletrônicos de mensagens. Entretanto, acreditamos que essa 

interatividade ainda não alcança os níveis de aproximação e troca verificados nas comunidades 

virtuais digitais, por exemplo. Isso ocorreria por que as interações nas emissões televisivas passam 

por mais processos de mediação do que ocorre nas redes e, também, pela maior extensão de tempo 

despendida entre as interações.  

Para compreendermos como a dramatização do homicídio no telejornalismo possibilita a 

construção de um cotidiano (HELLER, 1989) de violência e medo é importante entender como o 

ato de matar outrem era percebido socialmente e que tipos de ritos estiveram associados à prática 

ao logo da história.  

Antes de tudo, o homicídio é um ato criminoso. E assim como toda prática considerada 

criminosa, ele está associado a uma determinação de ilegalidade e é subscrito a um sistema penal. 

Embora desde a efervescência dos ideais burgueses e iluministas na modernidade exista a 

disseminação de valorização da vida humana, sabemos que existem circunstâncias capazes de 

agravar ou atenuar o assassínio. Diante disso, conforme enfatiza Lusvarghi: 

Juridicamente, o crime é algo que se define pela gravidade da penalidade aplicada 
a uma infração. Não existe definição universal para o crime. Substantivo 

masculino em português e espanhol, tecnicamente significa uma transgressão da 

lei. Diversos autores entendem o ato criminoso como um conceito em evolução, 
que pode ser afetado pelo desenvolvimento da sociedade, por questões religiosas 

 
13 Nesse momento, estamos considerando como “mídia tradicional’ somente a televisão e suas emissões.  
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e políticas. Essas mudanças impactam o entendimento do gênero criminal na 

ficção e no nosso imaginário (LUSVARGHI, 2018, P. 13).   

As formas como o ato criminal e o homicídio são entendidos socialmente não só afetam a 

ficção criminal ou as produções midiáticas que abordam a temática, como também são afetadas por 

elas. A mídia desempenha um importante papel na compreensão que temos da realidade, sendo, 

em seus primórdios, “uma instância crucial na invenção do social”, uma vez que responde “aos 

imperativos de construir consensos para tornar possível e efetivo os processos de governabilidade” 

(BIRMAN, 2015, p. 12). Assim, diante da temática da violência pública, ela é a principal 

responsável pela sedimentação (e por vezes também construção) do imaginário do homicídio na 

cultura contemporânea.  

 

2.2  Narrativas do homicídio na mídia 

Desde a sua invenção, a mídia manteve uma relação íntima com as narrativas de homicídios. 

Nos livros, filmes, novelas e seriados, vemos crimes descritos com tamanha verossimilhança que 

poderiam estar dispostos nos cadernos de notícia. Nos conteúdos jornalísticos, assassinatos de 

crueldade tão inacreditáveis que, facilmente, poderiam ser confundidos com obras de ficção. 

Indubitavelmente, as histórias de crimes têm o potencial de instigar a nossa imaginação, trazendo 

o espetacular para a esfera do real de forma aterradora. Conforme veremos adiante, alguns autores 

apontam a existência de uma interrelação entre as obras ficcionais de crimes e as notícias de 

violência: assim como muitas obras ficcionais de homicídio foram inspiradas em notícias de grande 

repercussão nos veículos de imprensa, muitos produtos jornalísticos se inspiraram em linguagens 

(estruturas narrativas; movimentos de câmeras; enquadramentos; trilhas sonoras) de outras mídias 

para contarem suas histórias (SODRÉ, 2009; LUSVARGHI, 2018). 

As primeiras obras midiáticas que trataram de grandes crimes e seus agentes se 

preocuparam em reportar casos reais. No final do século XVIII, com a emergência dos folhetins, 

pasquins, literatura popular e jornais populares, muitas publicações visavam acompanhar os 

desdobramentos de crimes considerados monstruosos, reportando desde as etapas de investigação 

até as últimas palavras ditas pelos criminosos. Foucault (2014, p. 66-67) identifica aí a existência 
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de um gênero que ele denomina de “últimas palavras do condenado”. Neste modelo, a vítima 

autenticava, em certa medida, o suplício que sofria. 

 Em um primeiro momento, essas publicações foram vistas com bons olhos pelo poder, uma 

vez que o folhetim e o “canto do morto” serviam como provas póstumas da verdade do crime. 

Narrativas de crimes e de vidas infames também podiam ser publicadas “antes de qualquer processo 

e para forçar a mão de uma justiça que se suspeitava de ser excessivamente tolerante” 

(FOUCAULT, 2014, p. 67). Essas publicações assumiam tanto a função de legitimar a punição 

aplicada e, também, como forma de pressionar as autoridades a aplicar penas mais rígidas. 

Entretanto, conforme salienta Foucault (2014, p. 67), por vezes, essa literatura tinha usos e efeitos 

equivocados que acabavam conferindo ao condenado a imagem de herói: “pela enormidade de seus 

crimes largamente propalados, e às vezes pela afirmação de seu arrependimento tardio”. 

Os jornais populares também foram fundamentais para sedimentar um imaginário do crime 

e do homicídio. No fim do século XVIII e o início do século XIX, a imprensa emergia inaugurando 

os fait divers, um modelo de escrita que influenciaria o romance policial do século XIX (BIRMAN, 

2015, p. 13). De acordo com o Dicionário Universal do Século XIX, de Pierre Larousse, pode ser 

definido como “uma rubrica sob a qual os jornais publicam com ilustrações as notícias de gêneros 

diversos que ocorrem no mundo” (ANGRIMANI, 1995, p. 25). Essas notícias traziam escândalos, 

acidentes, crimes horrendos e toda sorte de casos espetaculares e impactantes. Na perspectiva de 

Morin: 

No fait divers, as proteções da vida normal são rompidas pelo acidente, catástrofe, 
crime, paixão, ciúmes, sadismo. O universo do fait divers tem em comum com o 

imaginário (o sonho, o romance, o filme) o desejo de enfrentar a ordem das coisas, 

violar os tabus, levar ao limite a lógica das paixões (MORIN, 1967, apud 

ANGRIMANI, 1995, p. 26). 

Para Sodré (2009, p. 250), os fait divers funcionariam como um tipo de “projeção familiar 

da intimidade no espaço público”, na qual a monstruosidade individual entraria em evidência no 

coletivo. Para fundamentar sua afirmação, ele cita Anclair (1970): 

A crônica do fait divers é como o lugar de satisfação simbólica das frustrações 

mais elementares, em que se busca dar-se o equivalente ilusório de uma 
experiência total do homem através do excepcional, do atípico e do desviante, 

viver ficticiamente a impossível transgressão da ordem social, roubar, matar, em 

sonho (ANCLAIR, 1970, apud SODRÉ, 2009, p. 250). 
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Os fait divers estiveram presentes antes mesmo de a imprensa se estruturar enquanto 

atividade mercadológica e ajudaram a dar a forma industrial com as grandes tiragens de jornais 

populares que relatavam notícias fantásticas e atraiam leitores de forma progressiva. Em pleno 

século XIX, os “canards” franceses – jornais populares de uma página – despertavam o interesse 

do público com seus fait divers criminais sobre “crianças martirizadas ou violadas, parricídios, 

cadáveres cortados em pedaços, queimados e enterrados” (ANGRIMANI, 1995, p. 19). A palavra 

canards pode significar, além de “pato”, conto absurdo ou fato não-verídico (ibid, 1995, p. 20). 

Para alguns autores, esse é o precursor da imprensa sensacionalista. Foi esse fenômeno estilístico 

e mercadológico que impulsionou o surgimento de toda uma literatura destinada a narrar crimes, 

em especial homicídios, e que influencia as produções midiáticas criminais até os dias de hoje.  

Conforme aponta Sodré (2009, p. 240), boa parte da “narrativa policial-detivesca” ainda 

provém do meio jornalístico. A maioria dos clássicos romances policiais foi inspirada em fait divers 

ou fazem alguma referência a eles em seu texto. Até mesmo as estruturas narrativas dos dois em 

muito se assemelham. Sobre o ponto de origem da novela policial, ele afirma: 

[...] caracterizada pela encenação de um fait divers (o fato criminoso) e de um 

enigma, seguidos pelo desenrolar do fio do “novelo”, isto é, pelo arranjo 

regressivo dos índices na direção de uma identidade desconhecida a do criminoso. 

Cabe ao detetive identificar no espaço urbano as marcas significativas ou pistas 
do acontecimento, se não graças a um cérebro privilegiado pela razão (o “Dupin, 

de Edgar Allan Poe; o “Sherlock Holmes”, de Arthur Conan Doyle, etc.), ao 

menos graças aos recursos do progresso científico, que começava a produzir toda 
uma tecnologia da identificação (análise das impressões digitais, dos líquidos, dos 

fragmentos corporais, etc.) dos sujeitos sociais (SODRÉ, 2009, p. 251).   

Para Foucault (2014, p. 69), existe uma diferença fundamental entre o romance policial e 

os folhetins do “canto dos mortos”: o tipo de criminoso e crime que são retratados. Enquanto as 

narrativas das últimas palavras do condenado traziam relatos de homens do povo e provocavam 

muitas vezes a glorificação do malfeitor rústico, a literatura policial do século XIX trazia à tona 

uma nova representação do criminoso. O malfeitor deixava de ser o homem comum de intelecto 

questionável para se transformar em uma entidade maléfica altamente inteligente, portadora de 

uma racionalidade incomum. Dessa forma, o autor observa: 

É, aparentemente, a descoberta da beleza e da grandeza do crime; na realidade é 
a afirmação de que a grandeza também tem direito ao crime e se torna mesmo 

privilégio dos que são realmente grandes. Os belos assassinatos não são para os 
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pobres coitados da ilegalidade. Quanto à literatura policial, a partir de Gaboriau, 

ela dá sequência a essa primeiro deslocamento: por suas astúcias, sutilezas e 
extrema vivacidade de sua inteligência, o criminoso se tornou insuspeitável; e a 

luta entre dois puros espíritos – o do assassino e do detetive – constituíram a forma 

essencial do confronto (FOUCAULT, 2014, p. 69). 

Considerada por muitos o primeiro romance policial, Os assassinatos da rua Morgue, de 

Edgar Allan Poe, escrita em 1941, inaugura a figura do detetive culto, observador que consegue 

resolver crimes que nem a polícia era capaz. A exaltação dessa capacidade analítica pode ser 

identificada ainda no início do conto, onde Poe faz a distinção entre essa aptidão de elevado valor 

cognitivo e o que ele chama de “simples engenhosidade”: 

A capacidade analítica não deve ser confundida com a simples engenhosidade; 

pois embora o dono de uma mente analítica seja necessariamente engenhoso, o 
homem engenhoso é notadamente incapaz de análise. A capacidade construtiva 

ou combinatória, mediante a qual a engenhosidade normalmente se manifesta, e à 

qual os frenólogos (acredito que erroneamente) atribuíram um órgão separado, 
supondo-a uma faculdade primitiva, tem sido tão frequentemente notada nesses 

cujo intelecto em tudo mais beira a idiotia que isso atraiu a atenção geral dos 

moralistas. Entre a engenhosidade e a competência analítica existe uma diferença 
ainda maior, na verdade, do que entre a fantasia e a imaginação, mas de um caráter 

muito estritamente análogo. Verificar-se-á, com efeito, que os dotados de engenho 

são sempre fantasiosos e que os verdadeiramente imaginativos nunca são outra 

coisa que não dados à análise (POE, 2012, p. 304). 

Logo após essa passagem, Poe apresenta ao leitor Dupin, um homem vindo de uma família 

ilustre, mas que possuía uma vida sem luxos, com grande apreço pela leitura e deleite em exercer 

e exibir sua capacidade analítica. Ele foi uma inspiração para muitos escritores e acredita-se que 

Arthur Conan Doyle tenha se inspirado no personagem para criar seu Sherlock Holmes (SODRÉ, 

2009, p. 251).  

Dupin representa o perfeito duplo da figura do criminoso que irá se solidificar nas obras do 

período. Embora, no conto, o assassino seja na realidade um primata, na maioria dos contos e 

romances escritos no período, detetive e assassino performavam estereótipos muito parecidos, 

sendo sempre de família abastada com alto nível de instrução, donos de uma personalidade 

excêntrica e portadores de uma racionalidade sem igual.  

O conto de Poe possui uma clara identificação com os fait divers, recorrendo a uma estrutura 

narrativa semelhante e até usando as notícias espetaculares dos jornais como um elemento 
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importante para o desenrolar da história. Na narrativa, Dupin toma conhecimento do assassinato 

da rua Morgue devido às reportagens da Gazzete de Tribunaux que relatavam o caso. 

 Na perspectiva de Brasiliense (2015, p. 63), a obra “Os assassinatos da rua Morgue 

demonstra essa ligação das narrativas dos contos de mistério a partir dos ideais do fait divers com 

os modos de sedução do leitor ao contar o crime pelas mídias jornalísticas”. Os dois compartilham 

o modelo de sedução que envolve o leitor em sua narrativa, provocando curiosidade em relação ao 

“horror proibido” e criando uma ânsia pelo desvelamento do mistério apresentado. Sobre isso, 

Brasiliense (BRASILIENSE, 2015, p. 56) explica que nesse modelo “o leitor é seduzido pela 

intriga provocada pelo texto, em que o mistério é o chamariz, mas também é atraído pela 

consciência moral daquele que o seduz. O caminho da descoberta do crime é o mesmo em que se 

confirmam os ideais do senso comum, no qual o leitor sente-se próximo da realidade falada”. 

Assim, no ponto de vista da autora, não seria suficiente contar um crime só pelo o que este tem de 

extraordinário e romper com o acordo moral com o leitor. Para que ocorra a sedução, mas do que 

surpreender, é preciso encaixar o caso em um sistema simbólico baseado em conhecimentos 

partilhados socialmente, tornando-o  mais assimilável.   

Podemos perceber que essa estrutura narrativa se faz presente ainda nos dias atuais nas 

reportagens de crime em impressos conhecidos como sensacionalistas. Nesses, o fato 

extraordinário é explorado excessivamente. Muitas vezes, a narrativa é redundante e repetitiva, 

trazendo poucas informações, o que faz prevalecer o caráter opinativo que dialoga diretamente com 

padrões morais amplamente difundidos socialmente. Já nas reportagens sensacionalistas feitas para 

televisão, a descrição da cena e a opinião do jornalista acabam se sobrepondo à notícia, que se torna 

meramente descritiva. Como é o caso de uma cobertura15 do corpo de uma mulher vítima de 

feminicídio do cativeiro localizado pela polícia. A reportagem do telejornal Cidade Alerta 

mostrava o corpo sendo retirado da casa onde foi encontrado. Parentes eram mostrados expressando 

a dor da perda ao vivo para quem assistia. A matéria mostrava a cena se desenrolar, enquanto o 

apresentador se limitava a descrever o que a imagem mostrava e a emitir frases de 

descontentamento como: “isso é um absurdo”, “onde a violência nesse país vai chegar”16. 

 
15 De acordo com a definição proposta por Paternostro (1999, p. 139), a cobertura jornalística pode ser entendida como 

“os vários enfoques de um acontecimento importante”.  
16 A reportagem pode ser acessada em: <https://www.youtube.com/watch?v=2LlsTGtSj_w&t=2s>. Visualizado em: 
26/05/2020.  
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O apelo ao sensacional e ao imaginativo é uma característica da literatura policial. 

Conforme observado por Sodré (2009, p. 270), “é o forte apelo do folhetim ao imaginário mítico 

que estimula a imaginação de tal modo a permitir a “visualização” dos personagens ou das 

paisagens em que eles se movem”. A intenção nesse tipo de narrativa é transportar o leitor para 

dentro da cena do crime, não para que ele desvende o mistério sozinho, mas no intuito de provocar 

nele o choque, o horror e o conforto de se deparar com uma resolução que o faça sentir prazer com 

a surpresa sem romper com suas concepções de mundo. 

Devido ao seu modo narrativo, o romance policial folhetinesco pôde facilmente ser 

transportado para outros suportes midiáticos. Sobre isso, Sodré afirma: 

Na realidade, o gênero policial-detetivesco, em todas as suas espécies, e de uma 

maneira geral o texto folhetinesco, tem uma forte afinidade com as formas 

expressivas audiovisuais (cinema e televisão), possivelmente devido à fácil 
tradução que se pode fazer entre os diferentes campos semióticos, uma vez que “o 

folhetim” (entendido como uma literatura outra) não busca a sua especificidade 

numa intervenção estilística no vernáculo, e sim no agenciamento imaginário de 
conteúdos fabulativos, ou seja, na pura narratividade – isso que os norte-

americanos chamam de storytelling – entendida como exacerbação da intriga. Isso 

faz do folhetim uma ficção propriamente comunicacional, com propriedade 

transmidiáticas, isto é, perfeitamente adaptável a diferentes suportes (SODRÉ, 

2009, p. 269). 

O autor percebe que mesmo com a evolução do gênero policial com a chegada de novos 

subgêneros (literários, cinematográficos e televisivos) – como o pulp fiction17 e o noir18 –, algumas 

constantes da estrutura folhetinesca não foram abandonadas. São elas: a) a figura do herói, 

investido da ideia de destino, que despreza as regras sociais; b) “grandes oposições míticas” como 

a figura do bem e do mal, do perseguidor e do perseguido; c) aproveitamento de “um modelo 

figurativista da literatura realista clássica, com ênfase nos efeitos de real típicos da estética do 

realismo objetivo”; c) alusão à “atualidade informativo-jonalística”, criando efeitos de 

 
17 Originalmente o termo foi utilizado para nomear revistas feitas de papel barato. A palavra “pulp” pode se remeter 

também à polpa da celulose, material utilizado na produção desses impressos. Esse tipo de publicação trazia histórias 

noir, de fantasia ou ficção científica, sendo conhecidas como narrativas de menor qualidade e com enredos absurdos 

ou irreais. É devido a esse estigma que o diretor Quentin Tarantino resolveu nomear seu filme Pulp Ficcion- Tempo 

de Violência (1994), um drama policial extremamente violento. Informações podem ser acessadas em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulp>. Visualizado em 20/07/2020. 

 
18 O noir ou filme noir é uma expressão francesa usada para denominar o subgênero do romance ou suspense policial, 

influenciado pelo expressionismo alemão, que teve grande sucesso no cinema américa entre os anos 1939 e 1950. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Film_noir>. Acessado dia 20/07/2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Film_noir
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verossimilhança ao fazer referência a fatos jornalísticos, dados científicos, ideias em pauta na 

sociedade, entre outros (SODRÉ, 2009, p. 264). 

Podemos observar que alguns desses elementos também se encontram presentes nas 

narrativas jornalísticas como é o caso da dualidade do bem e do mal e a figura de um herói e um 

vilão. Entretanto, esses não estão postos no texto jornalístico de forma tão maniqueísta, como 

permite a literatura. Nas narrativas de homicídio é clara a oposição entre bem e mal. Ao cometer a 

maior infração perante a sociedade e a figura divina, o assassino perde sua humanidade. A 

representação do criminoso é a de alguém que vive fora da ordem social e sem estrutura familiar, 

uma vez que na mídia ele só possui o passado criminal (BRASILIENSE, 2015). O bem pode estar 

representado na figura da vítima, despida de todos os possíveis defeitos, ou na instituição policial, 

representante da justiça.  

A estrutura narrativa da literatura policial e do jornalismo teve grande influência nas 

produções cinematográficas e televisivas que abordam a temática criminal. Muitos dos elementos 

narrativos foram assimilados, difundidos e atualizados por esses novos suportes midiáticos.  

Na fase inicial do cinema brasileiro, a crônica policial foi uma grande referência para as 

produções cinematográficas. Assim, crimes que chocavam o país nas páginas dos jornais ganhavam 

as telas do cinema: 

Em 1908, surge Os Estranguladores ou Fé em Deus, baseado em um crime real 

ocorrido no Brasil. A história foi encenada ainda em teatro. Tragédia Paulista, 

também distribuída com o título Noivado de Sangue (1908), a estória do 
estrangulador Miguel Trad que esquartejou sua vítima e a despachou dentro da 

mala, originou o Crime da Mala no mesmo período, que compõe ainda esse 

painel. Assim, o fait divers local se convertia em um atrativo a mais a atrair o 

público para uma produção brasileira (LUSVARGHI, 2018).   

Os filmes nacionais e os cadernos de notícia tinham uma relação próxima. Como exemplo 

disso, Lusvarghi (2018, p. 26) cita Freire (2011) exemplificando o caso do lançamento de A 

Quadrilha do Esqueleto, no dia 25 de outubro de 1917, que teve apoio publicitário do jornal A 

Noite. De acordo com a autora, “o gênero do filme reforçava a linha editorial do jornal, voltada 

para uma linguagem mais popular e com forte cobertura policial”. A autora enfatiza que as 

narrativas criminais cinematográficas na América Latina tenderam ao realismo, explorando as 

temáticas do crime organizado, assassinos, instituições que atuaram junto aos governos autoritários 

(ibid, 2018, p. 23).  



 
 

 
53 

 

No Brasil, especificamente, Lusvarghi (2018, p. 26) afirma que filmes policiais eram raros, 

aparecendo, frequentemente como paródias ou chanchadas. Para a autora, o momento crucial da 

volta dos filmes policiais foi nos anos 1950. Assim, esses retornaram ao cinema nacional, “trazendo 

a discussão da realidade urbana e dos conflitos com o país que se industrializava a partir da 

linguagem menos onírica, com ênfase na questão do enredo e da discussão de fatos reais, e não da 

experimentação” (ibid. 2018, p. 29). 

Outro período que a autora enfatiza como uma fase importante para os filmes criminais 

compreende os anos 2000 até os dias atuais. Essa é a fase em que o protagonismo da corporação 

policial ganhou as telas. Como obras importantes dessa fase, ela destaca a franquia Tropa de Elite 

(2005, 2010), Federal (2010) e Operações Especiais (2015). Sobre a primeira produção, Lusvarghi 

(2018) entende que uma das maiores inovações da obra de Padilha foi ter transformado um policial 

da corporação em herói e protagonista do filme. 

Diante do histórico delineado por Lusvarghi (2018), podemos perceber que as narrativas 

cinematográficas criminais no Brasil basearam-se principalmente na história de grandes crimes 

noticiados nos jornais (impressos e televisionados) e em debates dos conflitos sociais como a 

violência urbana vinda da desigualdade social, da marginalidade e dos poderes paralelos como os 

das facções criminosas.  

Um clássico do cinema nacional lançado em 1968, O bandido da luz vermelha trazia a 

história de um assaltante que recorria a técnicas não convencionais para roubar casas luxuosas de 

São Paulo. Nas páginas dos jornais, ele foi apelidado com o nome que serve de título para o filme. 

Foi pelo costume de portar uma lanterna vermelha que o criminoso ganhou o codinome. 

Outra importante obra do cinema nacional foi a Última Parada 174 (2008). O filme 

relaciona as temáticas da desigualdade social, homicídio, criminalidade, ação policial se apoiando 

em fatos reais. A produção conta a história de Sandro do Nascimento responsável pelo conhecido 

sequestro do ônibus 17419. A intenção inicial do protagonista era realizar um assalto, entretanto, a 

grande presença de policiais e da imprensa o levou a mudar os planos e a transformar o assalto em 

 
19 Ocorrido no dia 12 de junho de 2000, o sequestro do ônibus 174 marcou a história da corporação policial brasileira 

devido à sucessão de erros cometidos tanto pela coorporação, quanto pela imprensa.  O crime se iniciou às 14h20, 

quando o ônibus da viação Amigos Unidos, que fazia o trajeto  Central-Gávea, foi detido por Sandro do Nascimento 

no bairro do Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Os passageiros ficaram sob a mira do sequestrador por volta de 5h. Nesse 

período, ocorreram intensas negociações e interrupções da imprensa. Os eventos culminaram na morte de Sandro e de 

uma passageira feita refém. 
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um sequestro. O caso teve grande repercussão midiática, sendo transmitido ao vivo em diversos 

telejornais do país. O resultado foi a morte de uma refém e do próprio Sandro. É importante apontar 

que esse filme veio depois do documentário de sucesso sobre o mesmo caso.  

Assim, como podemos observar, os grandes assassinos do cinema brasileiro são baseados 

em criminosos “reais” com seus dramas e construções sociais complexas.  

Uma questão que vem sendo muito debatida é a adaptação da história de Suzane Von 

Richthofen20 para as telas do cinema. A jovem, de classe média alta, ficou conhecida nacionalmente 

depois de assassinar os pais com a ajuda do namorado e cunhado. Duas produções cinematográficas 

sobre o caso foram produzidas e tinham data de lançamento marcada para abril de 2020. Entretanto, 

tiveram sua estreia adiada devido às decorrências da pandemia do Covid-19. As obras pretendem 

contar versões distintas sobre o crime. As opiniões sobre Suzane sempre foram polêmicas e a jovem 

alcançou grande espaço na mídia, conforme salienta Brasiliense: 

A moça traz consigo uma narrativa de vida – construída por ela mesma e também 

pela própria mídia – que provoca curiosidade tanto sobre o motivo pelo qual ela 
possa ter cometido o crime contra sua família, quanto por sua própria aparência 

estereotipada. É uma jovem educada, com voz suave, que demonstra timidez e 

delicadeza, mas que carrega a marca simbólica da monstruosidade. Como poderia 

essa figura angelical ser ao mesmo tempo um típico demônio de que fala a mídia? 

(BRASILIENSE, 2015, p. 69). 

 Até o momento, as opiniões sobre as produções se dividem em perspectivas positivas e 

negativas: algumas pessoas acreditam que as obras estariam romantizando e enaltecendo uma 

criminosa e outras defendem a importância de se dar continuidade a uma história que comove o 

Brasil há tantos anos21.  

Como podemos observar, o cinema tende a dar preferência para narrativas de grandes 

assassinos da “vida real”. Curiosamente, nessas produções nacionais, os assassinos seriais são 

 
20 Os longas A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais foram produzidos, simultaneamente, e 

contam versões diferentes do crime cometido contra Manfred Albert Von Richthofen e Marísia Von Richthofen em 

2002. O casal foi brutalmente assassinado a mando da filha mais velha Suzane Von Richthofen que contou com a ajudo 

da namorado e do cunhado, Daniel e Cristian Cravinhos,  para executar o crime. Os filmes contam a história sob 

perspectivas diferentes, um dos filmes conta a versão de Suzene sobre o assassinato e o outro mostra a versão do 

namorado da moça. Com estreia marcada para o ano de 2020, os longas contam com a direção de Maurício Eça e 

trazem a atriz Carla Dias como vilã  e mocinha em cada produção.  

 
21 A BBC Brasil publicou uma reportagem sobre a polêmica causada pelo lançamento dos trailers do filmes sobre 

Suzane Von Richthofen. A matéria pode ser encontrada em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51394358>. 
Acessado em: 10/02/2020.  



 
 

 
55 

 

pouco explorados, ao contrário do que vemos nas norte-americanas, que procuram explorar mais 

intensamente a temática da psicopatia. Assim, negligenciadas no cinema brasileiro, as 

representações dos “serials killers” estão mais presentes na imprensa. Conforme explica Lusvarghi: 

No Brasil, como vimos anteriormente, o assassino serial será julgado caso a caso. 

Não existem menções diretas a esse tipo de criminoso nem na literatura, nem na 
ficção audiovisual. Nos jornais, entretanto, eles são abundantes. O vigilante Tiago 

Henrique Gomes Rocha, que matou 15 mulheres a céu aberto em Goiânia, e 

confessou a morte de 39 pessoas, é um desses casos. O “Vampiro de Niterói”, 
Marcelo Costa de Andrade, que se prostituía, matou 14 meninos e sugou o sangue 

de diversas vítimas, sendo preso em 1991 (LUSVARGHI, 2018, p. 84). 

As narrativas criminais também têm espaço reservado nas ficções produzidas para a 

televisão, seja em novelas, minisséries ou seriados. Conforme, aponta Lusvarghi, séries criminais 

tiveram dificuldade de se consolidarem na América Latina, tendo surgido só nos anos 1970.  

Nos Estados Unidos e nos países anglo-saxônicos séries criminais têm grande popularidade 

e começaram a se consolidar no começo dos anos 50 com a adaptação de produções radiofônicas 

para a televisão. Essas narrativas estabeleceram um afastamento das histórias policiais do 

imaginário provindo da literatura detetivesca, estabelecendo a valorização da figura do policial. 

Nas palavras da autora: “a classificação, popular, de seriados policiais sob o termo genérico de cop 

shows, enfatiza a diferença entre a era policial do detetive e o fortalecimento da noção de 

corporação policial, sobretudo a partir de Dragnet (1951-1948)” (LUSVARGHI, 20018, p. 62). 

As séries criminais ainda fazem muito sucesso na televisão norte-americana. Nessas 

produções se faz presente a concepção do homicídio bem planejado e também do desvelamento do 

criminoso a partir da observação científica dos rastros do crime. Como falamos anteriormente, a 

figura do psicopata-serial killer é muito presente no imaginário construído por essas produções.  

O seriado Dexter (2013-2006) produzido pela Show Time, por exemplo, revolucionou a 

forma como os psicopatas eram trazidos nas produções midiáticas ao criar um protagonista que era 

um serial killer, cujas vítimas eram outros serial killers. Perito da polícia, especialista em sangue, 

Dexter consegue mascarar sua natureza monstruosa valendo-se da imagem de profissional 

dedicado, amigo leal e irmão amoroso. A série, através da construção do personagem, “revela uma 

identidade monstruosa diferente, um monstro/herói” (BRASILIENSE, 2009, p. 2). Tendo o total 

de 8 temporadas, e sendo sucesso de audiência, a produção fez com que seu público torcesse por 

um protagonista que se enquadrava fora dos padrões da normalidade aceitos socialmente.   
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Outra produção seriada que também aborda a temática da psicopatia e do assassinato em 

série é MindHunter (2017-2019). Produzida pela streaming NetFlix,  a série traz como enredo a 

busca de dois agentes do FBI por conhecer como a mente de serial killers funciona a fim de aplicá-

las nas investigações policiais. A história se situa no ano de 1977, com o nascer da psicologia 

criminal. Ela traz passagens interessantes nas quais os protagonistas entrevistam assassinos de 

crimes horrendos (muitos baseados em assassinos norte-americanos reais) e apresenta a partir 

dessas histórias diferentes tipos representações de serial killers: os mais racionais; os displicentes 

e vingativos; os que matam para satisfazer desejos sexuais, entre outros. Até o momento (2020), a 

produção está na sua segunda temporada. 

Outro tipo de série criminal que continua fazendo muito sucesso na televisão americana é 

o gênero da investigação policial. Nessa categoria, a história se apoia em discursos científicos e na 

descoberta do mistério por trás do assassinato que ocorre com a ajuda dos conhecimentos da 

medicina legista, de equipamentos tecnológicos e de peritos em criminologia. Esse tipo de narrativa 

deixa de lado o crime e o ato violento (as histórias começam a ser contadas depois do assassinato 

com a descoberta do corpo da vítima) e coloca em primeiro plano os personagens principais com 

seus dilemas pessoais, a ação da caça ao criminoso e as etapas de descoberta das pistas. O enredo 

aí é mais leve, recorrendo até ao alívio cômico e o assassino, muitas vezes, se torna coadjuvante. 

Um exemplo desse tipo de seriado é: Crime Scene Investigation (CSI), a franquia tem a versão 

Miami, New York e Cyber; e Naval Crime Investigative Service (NCIS). 

Embora as séries norte-americanas criminais façam muito sucesso no Brasil, as produções 

nacionais não tendem a seguir esses modelos. Nas obras televisivas nacionais, o homicídio é mais 

explorado nas telenovelas como um recurso utilizado para impulsionar a trama, elevar o nível de 

suspense e aumentar a audiência. Bernardino (2001, p. 4) destaca que a pergunta “Quem matou?” 

tem um grande potencial, dentro da narrativa, de envolver o telespectador com a novela mesmo 

que ela não seja, necessariamente, de temática criminal. Podemos observar, a partir da percepção 

do autor, que o homicídio aparece de forma frequente nas novelas mais como um recurso narrativo 

do que como a temática principal do enredo.  

Bernardino (2001, p. 3) também destaca que, muitas vezes, o assassinato é usado como uma 

forma de punição aplicada ao vilão da trama. Um exemplo que o autor nos dá é um homicídio que 

ficou conhecido como um marco da teledramaturgia brasileira: a morte de Odete Roitmann na 
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novela Vale Tudo22. Segundo ele, esse ato não estava nos planos. O fim da personagem foi 

escolhido como uma forma de castigo adequado, uma vez que a prisão de uma mulher tão poderosa 

poderia ser percebida pelo público como algo irreal. O autor também não queria que ela fosse 

assassinada por ser má, pois isso poderia refletir um moralismo exacerbado. Assim, a personagem 

teve seu fim sendo assassinada por engano, ou seja, foi o destino que trouxe a punição.  

A próxima vítima (1995)23 foi uma novela que, na concepção de Bernardino, fugiu a regra 

e não utilizou o homicídio como um mero recurso narrativo. Por ter uma trama policialesca, 

baseada em suspense, enigmas, e pistas falsas, os assassinatos se tornavam a temática principal da 

novela. No total, a trama contou com 10 assassinatos principais provocados pelo antagonista e 

outros dois que não foram cometidos pelo serial killer. As mortes aconteciam de acordo com uma 

lista de códigos, baseada no horóscopo chinês, com a data de nascimento das vítimas. A 

representação do homicídio no enredo era inspirada na estrutura dos romances policiais, contando 

com a figura de um assassino inteligente e racional, cuja identidade só é revelada no desfecho da 

trama, e da figura de um “detetive” que tenta desvendar a face oculta do criminoso. Na novela, a 

função do detetive foi desempenhada pela personagem Irene. Ela resolve investigar o caso após o 

assassinato dos seus pais. 

Outra telenovela que se inspirou na estrutura narrativa do romance policial foi O Rebu24. A 

primeira versão da produção foi ao ar em 1974 e a segunda foi exibida em 2014. Nas duas versões, 

a trama se desenrola a partir de mistérios levantados sobre um corpo encontrado na piscina de uma 

mansão durante uma festa da alta sociedade carioca. Ao longo da narrativa, perguntas sobre o 

incidente vão sendo respondidas como a motivação da morte e os possíveis assassinos da vítima. 

 
22 Telenovela brasileira exibida pela Rede Globo entre 16 de maio de 1988 e 6 de janeiro de 1989 no horário das 20h. 

Escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Bassères e dirigida por Dennis Carvalho, a trama fez grande sucesso 

com o público brasileiro, sendo eleita, em 2016, como a melhor novela brasileira de todos os tempos (ao lado de 
Avenida Brasil) pela Revista Veja. Informações em: < https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/novelas/vale-

tudo/>. Acessado no dia 28/05/2020.  

 
23 A Próxima Vítima foi uma produção exibida na Rede Globo entre 13 de março de 1995 e 3 de novembro de 1995. 

A telenovela foi escrita por Silvio de Abreu com coladoração de Alcides Nogueira e Maria Adelaide Amaral, contando 

com Jorge Fernando na direção.  

 
24 O Rebu foi uma telenovela veiculada pela Rede Globo no horário nobre entre novembro de 1974 e abril de 1975. A 

produção ganhou uma nova versão em 2014. A primeira versão foi escrita por Bráulio Pedroso e dirigida por Walter 

Avancini e Jardel Mello. A segunda contou com direção de Walter Carvalho. Informações em: < 

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/novelas/o-rebu-1a-versao/2513631/>. Acessado no dia 28/05/2020. 
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A trama se desenrola a partir da investigação policial. Fazendo uso de flashbacks25 que ajudavam 

a incriminar todos os personagens principais, a novela deixou o público adivinhando quem seria o 

assassino até o último episódio.    

Salvo novelas de caráter “policial-detetivesco” como A Próxima Vítima e O Rebu, 

produções que não trazem o crime como mote principal do enredo, o homicídio é, geralmente, 

representado na teledramaturgia brasileira sob dois espectros: o assassinato frio e calculista que 

visa um fim e o crime passional motivado por amor ou loucura.  

Em Avenida Brasil (2012)26, a aclamada vilã Carminha começa e encerra a trama com 

assassinatos. Na primeira fase da telenovela, ela casa por interesse e mata o marido com a ajuda do 

amante Max. Curiosamente, o segundo homicídio serve como uma espécie de redenção da 

personagem: ela assassina seu amante para proteger a família. A jornada de redenção da vilã 

continua com a mesma cumprindo pena na cadeia, voltando para o lixão e recebendo o perdão da 

enteada, a qual havia causado grande mal no passado. Aqui, o homicídio age como uma ferramenta 

para que a vilã possa ascender socialmente e ter a sua redenção. 

Outra vilã consagrada na história da teledramaturgia brasileira foi Flora de A Favorita 

(2008)27. Na trama, a personagem assassina o marido de sua irmã de criação do qual era amante. 

Neste caso, o homicídio pode ser entendido como passional, uma vingança, por ela ser preterida 

em relação à irmã “no coração do amado”. A vilã era uma figura muito calculista e mostrava sinais 

de loucura. O enredo começa com a saída de Flora da cadeia. Ela se reaproxima da irmã e da sua 

filha e, aos poucos, convence os outros personagens e o público de que tinha sido condenada 

 
25 O Flashback é um recurso narrativo utilizado nas produções audiovisuais para retomar eventos ocorridos 

anteriormente na narrativa, seja para relembrar o espectador das cenas já apresentadas na trama, ou para introduzir 

novas revelações sobre o que ocorreu no passado (PALLOTINI, 1998). Ele interrompe o fluxo cronológico da narrativa 

e retoma eventos anteriores. Muitas vezes usa-se a estratégia de colocar a cena em preto e branco para indicar de forma 
mais clara ao espectador que aquela cena está deslocada cronologicamente.   

 
26 Avenida Brasil foi exibida na Rede Globo às 22h entre março e outubro de 2012. Criada por João Emmanuel 

Carneiro, a telenovela foi exibida em 130 países e foi indicada ao prêmio Emmy Internacional 2013 na categoria 

Melhor Novela. Informações em: < https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/novelas/avenida-brasil>. 

Acessado no dia 28/05/2020. 

 
27  A Favorita entrou no ar no horário nobre da Rede Globo e foi exibida entre junho de 2008 e janeiro de 2009. Criação 

de João Emanuel Carneiro, a telenovela foi dirigida por Ricardo Waddington e ganhou dois prêmios da Associação 

Paulista de Críticos de Arte relativos ao ano de 2008 nas categorias de Melhor Autor e Melhor Atriz para Patrícia 

Pillar. Informações disponíveis em: < https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/novelas/a-
favorita/curiosidades/>. Acessado no dia 28/05/2020. 
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injustamente e de que Donatela era a verdadeira assassina. No fim, Flora era realmente responsável 

pelo crime.  

As telenovelas, seriados televisivos e filmes reatualizam elementos do imaginário do 

homicídio presentes em nossa cultura há bastante tempo. O homicídio passional, o assassinato 

como obra de uma mente brilhante, o crime como resultado de um contexto de marginalização e 

os conflitos sociais, todos eles têm seu espaço na mídia, tanto nas obras de ficção quanto nos 

produtos jornalísticos. A morte, mesmo a midiática, não é algo palatável. A morte violenta parece 

ainda mais transgressora, pois subjulga, mais do que o curso natural da vida, o próprio destino, 

imprevisível e apavorante. Para alguns, a morte pode ser entendida como um objeto de Deus. Já o 

homicídio é uma obra humana que, para os religiosos, desafiaria as providências divinas. As 

motivações do ato violento, a perversidade e as dores escondidas nas narrativas de crimes letais 

trazem questionamentos e respostas incapazes de sanar a ânsia pela aniquilação do terror que essas 

narrativas podem trazer à tona. Essas questões se tornam ainda mais complicadas quando saímos 

do território da ficção e entramos no jornalismo.  

O homicídio no telejornalismo parece estar sempre no limite do sensacional. Algumas 

narrativas o extrapolam atingindo o escatológico. Outras se blindam com o artifício da sobriedade 

para melhor disfarçar os usos do aspecto sensacional inerente a essas narrativas. Quando falamos 

de televisão, um espaço onde tudo é imagem e representação, a linha entre o “real” e o ficcional se 

torna ainda mais tênue. Se os filmes de assassinatos impactam, fazem chorar, as telerreportagens 

chamam a atenção do espectador para uma realidade apavorante.  

É por essa senda que prosseguiremos nossa investigação, entendendo como o telejornalismo 

recorre ao imaginário do homicídio e como ele afeta o fazer jornalístico: desde as escolhas 

editoriais, linguagens, formatos e gêneros.  

 

2.3  O homicídio no telejornalismo 

 

Conforme vimos, os fait divers têm uma estreita relação com a forma em que o homicídio 

é representado na mídia de uma forma geral. As narrativas sensacionais dos fait divers traziam 

histórias fantásticas ou horrendas que fugiam da normalidade da vida cotidiana. A partir da revisão 
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bibliográfica de alguns teóricos (ANCLAIR, 197028; EMERY, 198429; JONES, 194730; ROMI, 

196231; SEGUIN, 195932), Angrimani (1995) relaciona o surgimento da imprensa sensacionalista 

ao sucesso advindo desse gênero literário. Ele usa como exemplo dessa relação os jornais 

precursores da “imprensa amarela” dos Estados Unidos: o New York World e o New York Journal-

American. 

O jornal New York World33 é considerado por muitos o primeiro grande periódico de cunho 

sensacionalista no mundo. Por se aproveitar das grandes revoluções técnicas vividas em seu 

período como o telégrafo (1858) e a máquina de escrever (1867), pode concorrer com seus rivais 

– jornais liberais e conservadores tidos como “sérios” (MARCONDES FILHO, 1988, p. 14). 

 O New York Journal-American34 foi o primeiro periódico a fazer frente ao “World” 

recorrendo também à linguagem sensacionalista e aos fait divers. Foi a disputa acirrada entre os 

dois que deu origem ao temo “imprensa amarela”, usado para denominar de forma pejorativa 

jornais de cunho popular (ANGRIMANI, 1995, p. 21). No Brasil, costumamos nos referir a esses 

jornais como “espreme que sai sangue”, devido ao grande enfoque editorial em notícias de crimes 

horrendos.  

É preciso salientar que a morte, de uma forma geral, não se faz presente só nos jornais 

considerados sensacionalistas, existindo em toda a imprensa, “jornais trazem todo dia em suas 

páginas, não somente na seção enquadrada e editada como tal – Necrologia – mas também 

 
28 ANCLAIR, Georges. Le mana quotidien: structures e foncios de la chronique des fait divers. Paris : Anthropos, 

1970.  

 
29 EMERY, Edwin. The press and America. Estados Unidos: Prentice Hall, 1984. 

 
30 JONES, Robert W. Journalism in the United States. Estados Unidos: E. P. Dutton, 1947. 

 
31 ROMI. Histoire des fait divers. Milão: Port Royal, 1962. 

 
32 SEGUIN, Jean-Pierre. Nouvelles à sensation: canards du 19ª siècle. Paris : Armand Colin, 1959. 

 
33 O New York World foi um jornal norte-americano criado no final do século XIX. Editado por Joseph Pulitzer, o 

períodico trouxe grandes inovações para a mídia impressa: “foi o primeiro a publicar o jornal em cores, utilizar “olhos” 

(textos curtos colocados nos espaços em branco ao lado do logotipo do jornal) e a descobrir o filão que representavam 

reportagens em tom sensacional” (ANGRIMANI, 1995, p. 20). 

 
34 O New York Journal-American foi contemporâneo “World”, podendo ser considerado seu principal concorrente. 

Adotando um perfil sensacionalista, o periódico traçou uma longa disputa de mercado  com o rival.  William Randolph 

Hearst  não mediu esforços para aumentar a competitividade do jornal, chegando a comprar o passe dos melhores 

jornalistas da equipe de Pulitzer (ANGRIMANI, 1995, p. 21). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst
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espalhada nas diversas editorias”. A diferença crucial entre a imprensa tida como “sóbria” e a 

sensacionalista é que esta “transforma a morte em seu assunto de capa, como se rendesse um culto 

diário e fetichizado à morte” (ANGRIMANI, 1995, p. 53). Um culto bastante lucrativo, uma vez 

que o sangue sempre despertou o interesse do público. No jornalismo “sóbrio”, o homicídio é mais 

localizado, estando presente na editoria de cidades ou na policial.  

A editoria de cidade é a seção que pretende traçar um diálogo com o cidadão comum, 

deixando de lado as diferenças de classe social ou grau de instrução. Ela assume “a missão de 

projetar novas informações no cotidiano de uma cidade e antecipar consequências ou 

desdobramentos que sejam do interesse do cidadão das ruas – do risco de cair num buraco de rua 

traiçoeiro ao percentual de coliformes fecais presentes nas praias”. Assim, devido a sua grande 

penetração na vida cotidiana das cidades, ela pode ser compreendida como uma “poderosa 

ferramenta de sobrevivência” (RODRIGUES, 2002, p. 80).  

E onde o homicídio se encaixa nisso? O homicídio também é um dado cotidiano. A vida 

numa grande cidade de um país subdesenvolvido – com conflitos sociais, crime organizado e 

pobreza – potencializa as chances de alguém ser vítima de um assassinato. Isso quando trabalhamos 

com a ideia do ato homicida provir de uma causa determinada socialmente. É preciso compreender 

que existem outros fatores motivadores de um assassinato que não estão na esfera do inteligível 

para pessoas comuns como distúrbios psíquicos e até a própria maldade. 

A editoria de polícia é o lugar destinado a reportar crimes e as questões de segurança pública 

nos íntimos detalhes. Segundo Rodrigues (2002, p. 82), “a prioridade absoluta é a descrição das 

circunstâncias do crime, do desastre ou da tragédia. O tema, forte e dramático por natureza, 

dispensa recursos literários. O texto tem de ser direto, enxuto, cortante e substantivo”. Aí, “o sangue 

pode escorrer à vontade” sem que o jornal seja visto de forma pejorativa.  

Essas editorias estão presentes em outras mídias jornalísticas como o rádio, a televisão e os 

periódicos digitais. Cada um com as peculiaridades de seu meio enriquece a narrativa do homicídio 

que por si só é sensacional, mesmo que não seja abertamente sensacionalista.  

Angrimani (1995, p.13), destaca os significados do dicionário para os termos sensacional e 

sensacionalista; o primeiro remeteria a algo capaz de produzir uma sensação intensa, que 

despertaria entusiasmo ou admiração; o segundo se referiria a “divulgação, em tom espalhafatoso, 

de matéria capaz de emocionar ou escandalizar”. O autor também enfatiza que o uso do termo 
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sensacionalista é feito de forma muito abrangente quando se quer acusar um periódico ou um 

jornalista. A carga negativa do termo sensacionalista faz com que jornais tentem adaptar sua 

linguagem de forma que possam fazer uso do sensacional sem serem taxados como 

sensacionalistas.  

Na televisão é ainda mais difícil encontrar uma linguagem que equilibre o sensacional e o 

sensacionalista. Isso acontece por que ela é um meio espetacular por natureza. Marcondes  Filho 

(1988, p. 41) relembra que Barbero já havia destacado essa característica do dispositivo quando 

afirmou que “o espetáculo é a linguagem da televisão”. Sob essa perspectiva, podemos entender 

que tudo veiculado por esse aparelho é feito segundo essa lógica. Entretanto, ainda sim, tenta-se 

delimitar uma distinção entre o sensacional e o sensacionalismo na televisão.  

Essas distinções acabam caindo por terra quando verificamos exemplos como o assassinato 

da Eloá Cristina Pimentel de, somente, 15 anos. Ocorrido na cidade de Santo André, SP, em 2008, 

o crime foi dramatizado nos noticiários que, ao invés de tratá-lo como uma ocorrência de violência 

contra a mulher, o representou como um “crime de amor”. A jovem foi mantida em cárcere privado 

durante 100 horas pelo ex-namorado, Lindemberg Alves. Ela sofreu ameaças e violências durante 

todo o período. No último dia, os policiais da Tropa de Choque decidiram invadir o apartamento, 

alegando terem escutado tiros no local. A ação foi mal sucedida e acabou com Limdemberg 

atirando na ex-namorada e na amiga dela, que também estava detida no apartamento. O que chocou 

no acontecimento, além da brutalidade do crime, foi a postura da imprensa. Todo o período em que 

Eloá esteve sob a posse de seu assassino foi transmitido em diversos canais da televisão aberta, em 

tempo real. A notícia era contada em capítulos como se fosse uma telenovela. A interferência da 

mídia foi intensa e atrapalhou a ação policial. Diversas emissoras de televisão fizeram reportagens 

com o rapaz, inclusive a Rede Globo.  

A cobertura do caso Eloá demonstra como as notícias de crimes tem a capacidade levar a 

corrida pela audiência entre os veículos de comunicação ao extremo. Tanto jornais autointitulados 

como “sérios” quanto os tidos como sensacionalistas cometeram os mesmos erros que talvez 

tenham sido decisivos para que o homicídio fosse concretizado. Diante disso, qual seria a 

característica que estabelece a diferença entre o jornalismo “sério” e o sensacionalista? Para 

Angrimani (1995, p. 54), a diferença estabelecida é a linguagem editorial, ou seja, a maneira que 

as fotos são destacadas, os artifícios utilizados para tornar o texto mais interessante para o leitor, a 



 
 

 
63 

 

preferência dada às matérias originadas de fait divers. Um jornal que decide adotar uma linguagem 

“sóbria” dificilmente trará em sua primeira página a foto de um corpo assassinado, ou de algum 

vestígio gráfico de violência. Já um jornal assumidamente sensacionalista não teria problemas em 

fazê-lo. No jornalismo televisivo essa distinção também pode ser vista: nas chamadas, nas imagens 

de cobertura, nos enfoques dramatizados, nas encenações dos crimes ou na escolha de uma trilha 

sonora de suspense. Esses recursos audiovisuais de dramatização são amplamente utilizados nos 

telejornais policiais.  

Os telejornais policiais são programas vistos por muitos de forma pejorativa como 

sensacionalistas, sendo considerados, por alguns, como um produto de baixíssima qualidade, 

representando tudo o que há de mais detestável no jornalismo. A denominação policial já deixa 

claro o enfoque que esses noticiários têm. É como se eles fossem compostos por uma grande 

editoria de polícia, veiculando uma notícia de crime atrás do outro. É neles que o homicídio é visto 

de forma escrachada na televisão, com uma carga tão dramática que parece uma caricatura de si 

mesmo. Lana (2009, p. 18), acredita que a denominação “policial” é insuficiente para a 

compreensão desse tipo de programa, pois põe em primeiro plano a temática abordada e 

negligencia a linguagem que “lida com o intercâmbio e a combinação de diferentes recursos 

audiovisuais”. A autora sugere a denominação “telejornalismo dramático”. 

Surgido nos anos 1990, esse modelo telejornalístico veio junto com uma leva de programas 

televisivos responsáveis por trazer a programação popular à televisão. O precursor desse fenômeno 

na televisão foi O Homem do Sapato Branco (1969). Exibido pela TV Globo, o programa esteve 

no ar, somente, sete meses, o suficiente para revolucionar o modo de fazer entretenimento 

televisivo. Na faixa de horário que ia de 22h às 23h, a programação dava espaço para narrativas de 

cidadãos anônimos com seus dramas íntimos, fatos cotidianos, histórias de amor e tragédias 

chocantes. Assim, era introduzido o imaginário do “mundo cão”, construído a partir de fábulas de 

uma vida cotidiana escrachada, visceral e sensacional. Dado o pontapé inicial: 

Os desastres e acidentes, as emoções e intimidades espalharam-se por diferentes 

programas da TV, não constituindo um gênero específico, mas definindo uma 

mudança nos padrões da programação. Com suas histórias, anônimos e 
desconhecidos tornaram-se fundamentais em programas de auditório dominicais, 

telejornais “policiais”, reality shows e programas de aconselhamento psicológico 

(LANA, 2009, p. 17). 
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O telejornalismo da época acabou pegando carona no novo formato que surgia e fazia 

grande sucesso entre o público. Nos telejornais policiais ou dramáticos, os fait divers ganharam 

espaço, trazendo à tona a intimidade das pessoas comuns, suas dores e sofrimentos. Estas passaram 

a ser exploradas como forma de entretenimento. Grande sucesso na década de 1990 e início dos 

anos 2000, esse modelo é menos utilizado na atualidade. No ar, dois telejornais sobreviveram às 

mudanças do tempo: Cidade Alerta (TV Record) e Brasil Urgente (TV Bandeirantes). Os dois, a 

sua maneira, foram e ainda são grandes disseminadores de uma vida cotidiana violenta. Com 

linguagem sensacionalista, cenas dramatizadas e espetacularização da violência, atualizam 

representações de crimes presentes no senso comum. É devido à contribuição que eles fizeram e 

fazem para o imaginário do homicídio que os escolhemos como objeto de análise de nossa pesquisa. 

 

2.3.1 Cidade Alerta 

 

Exibido pela primeira vez em 1995, o Cidade Alerta é um telejornal da Rede Record que 

traz a segurança pública como temática principal, abordando casos de violência como homicídios, 

feminicídios, estupros, assaltos, operações policiais, tráfico de drogas e prestação de serviços à 

população como o quadro patrulha do consumidor. O jornal possui uma versão de cobertura 

nacional que vai ao ar de segunda a sexta, de 17h55 às 19h45, e aos sábados entre 17h e 17h50 e 

algumas versões regionais exibidas nos diversos estados brasileiros das 17h às 17h50. Atualmente, 

em 2020, o programa é apresentado por Luiz Bacci durante a semana e, aos sábados, quem assume 

é Matheus Furlan. O jornal conta também com a colaboração do jornalista investigativo Percival 

de Souza que atua como comentarista e especialista criminal, analisando alguns casos com o 

amparo de suas experiências profissionais. De acordo com dados divulgados pela emissora, o 

programa atingiu uma média de 94,8 milhões de telespectadores entre abril e junho de 2019. 

Desses, 85% eram maiores de 25 anos de idade, 73% pertencem às classes A, B e C e 62% são 

mulheres. 

O Cidade Alerta integra o grupo dos telejornais policiais. Estes são denominados dessa 

maneira devido a seu conteúdo ser composto, quase que majoritariamente, por notícias que tratam 

da violência urbana. Ao se contemplar a trajetória do programa televisivo, podemos dividir sua 
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história em três fases: 1ª) de 1995 a 2005; 2ª) durante o ano de 2011; 3ª) de 2012 até os dias de 

hoje (2020).  

Na sua primeira fase, o telejornal foi criado por influência de um dos precursores dos 

telejornais policiais o Aqui e Agora, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Imitando a 

linguagem sensacionalista do telejornal do SBT, o Cidade Alerta trazia narrativas violentas do 

cotidiano das grandes cidades brasileiras. Transformando o homicídio, o estupro e a pobreza em 

entretenimento escatológico, o telejornal entrou na corrida pela audiência com seus concorrentes 

Aqui e Agora35, SBT, e 190 Urgente36, da CNT.  

Os anos 90 foram marcados pelo nascimento e efervescência dos noticiários popularescos, 

disputando o público com a “espetacularização do sangue” nas telas. O sucesso foi tão grande que 

o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, conhecido por sua linguagem mais “sóbria”, teve 

se aproximar do sensacionalismo, durante um curto período, para recuperar a audiência perdida 

(SOUZA, 2008, p. 83).  

Em, 2004, o Cidade Alerta começou a ter problemas devido a seu conteúdo, tendo sido 

incluído na lista da campanha “Quem financia a baixaria é contra cidadania”, formada através de 

denúncias de telespectadores e do Comitê de Acompanhamento da Programação. Esse contou com 

a cooperação de 60 entidades que assessoravam a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados do Brasil para criar o “Ranking da Baixaria na TV”37. Embora tivesse 

grandes índices de audiência, o jornal foi retirado do ar de forma abrupta em 2005. De acordo com 

a emissora, o motivo foi a falta de interesse dos anunciantes no programa que recusavam associar 

sua imagem a um telejornal considerado de “baixo calão”.  

O programa ensaiou sua volta às telas em julho de 2011. Inicialmente, teria seu formato 

remodelado para se tonar um telejornal de serviços. Entretanto, acabou voltando com seu antigo 

 
35 O Aqui e Agora é conhecido por ser um dos pioneiros do telejornalismo policial (LANA, 2009; SOUZA; 2008). 

Exibido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o programa estreou na emissora no ano de 1991 e saiu do ar em 1997. 

Em março de 2008,  o telejornal ensaiou uma retomada, mas acabou sendo cancelado em abril do mesmo ano.   

 
36 O 190 Urgente exibido pela Central Nacional de Televisão (CNT) também é visto como uns dos marcos da história 

do telejornalismo policial (LANA, 2009; SOUZA, 2008). A estreia do programa foi em 1996 sob o comando de Carlos 

Massa, conhecido popularmente pelo codinome “Ratinho” e por seu longo histórico como apresentador de programas 

de cunho sensacionalista. 

 
37  O Ranking da Baixaria na TV referente ao ano de 2005 pode ser acessado em: <https://www.conjur.com.br/2005-

fev-04/camara_divulga_ranking_programas_anunciantes>. Visualizado em: 28/05/2020. 
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formato, abordando, principalmente, a temática da segurança pública e trazendo algumas pautas de 

serviços. A estreia foi sucesso de audiência, superando seu concorrente Brasil Urgente (TV 

Bandeirantes). O telejornal ficou no ar até setembro de 2011. Devido às inúmeras reformulações 

na grade de programação da emissora, Cidade Alerta teve vários cortes no seu tempo de exibição 

e seu horário foi alterado diversas vezes, o que agravou ainda mais a situação do programa.  

Em junho de 2012, o Cidade Alerta voltou ao ar com sua versão nacional e com suas versões 

regionais em vários estados brasileiros. Dessa vez, as mudanças de horários foram poucas, sendo, 

sempre, condicionadas pelo horário de exibição das telenovelas de sucesso da emissora. O 

programa manteve seu perfil “policialesco”, adotando uma linguagem mais “clean” do que sua 

primeira versão, mas ainda tendo grande carga de sensacionalismo em sua linguagem. O advento 

das redes sociais foi positivo para o programa que preza, atualmente, por criar uma relação de 

proximidade com seu público a partir da interatividade. Assim, o telejornal também é exibido ao 

vivo pelo Facebook, por onde são recebidos comentários do público, alguns são lidos no programa 

e outros respondidos pela produção na própria rede social. Algumas reportagens ficam 

disponibilizadas no canal do telejornal na plataforma de vídeos online Youtube. Hoje, o programa 

é sucesso de audiência da Rede Record.  

Durante sua história, o Cidade Alerta contou com apresentadores marcantes. Talvez, o que 

mais tenha associado sua imagem ao telejornal e ao telejornalismo policial na memória brasileira 

tenha sido Marcelo Rezende38. O jornalista começou sua carreira como repórter esportivo em 

veículos impressos e radiofônicos. Na televisão, ele se tornou  repórter investigativo. Na Rede 

Globo, Rezende se consagrou como apresentador do Linha Direta39, um programa policial que 

reconstituía crimes marcantes. Ele também esteve à frente de outros telejornais nacionais de caráter 

 
38 O jornalista Marcelo Rezende esteve à frente do Cidade Alerta entre 2012 e 2017. O apresentador faleceu no ano de 

2017, aos 65 anos, deixando um grande legado no telejornalismo. Entre os programas que integrou podemos destacar 

o Linha Direta, Fantástico, Globo Repórter, Jornal Nacional e Domingo Espetacular, todos veiculados pela Rede 

Globo. O jornalista trabalhou nas maiores empresas midiáticas do Brasil: Grupo Globo, Record e Editora Abril.  

 
39 O Linha Direta foi exibido na Rede Globo entre os anos de 1999 e 2007. Para Mendoça (2002, p. 17), o programa 

representou “uma combinação inédita nos meios de comunicação nacionais. A interatividade mediática passou a ser 

articulada, naquele momento, a uma nova forma de produção de notícias. Uma construção elaborada a partir de uma 

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

teledramaturgia – com informações jornalísticas sobre o acontecimento real”.   
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popular como o Repórter Cidadão40 (Rede TV!) e o Tribunal na TV (Rede Bandeirantes)41. O 

jornalista assumiu o Cidade Alerta em sua terceira fase.  

José Luiz Datena também é um nome importante não só na história de Cidade Alerta como 

também para o telejornalismo policial. O período em que assumiu o programa foi curto, integrando 

a segunda fase do noticiário, porém suficiente para alavancar a audiência. Em junho de 2011, na 

estreia do apresentador na liderança do jornal, o programa marcou 10 pontos de média, com picos 

de 16 pontos de acordo com o IBOPE, ficando na vice-liderança isolada. O jornalista começou sua 

carreira no rádio na cobertura de esportes. Na televisão, ele integrou a equipe de esportes da Rede 

Record, ingressando, posteriormente, no jornalismo policial. Além de Cidade Alerta, ele esteve à 

frente de programas como Repórter Cidadão, Rede TV!,  e Brasil Urgente (também nosso objeto 

de pesquisa), onde se encontra atualmente.  

Wagner Montes também liderou o Cidade Alerta por um curto período de tempo no fim da 

primeira fase do programa. A trajetória do jornalista foi muito marcada por programas 

popularescos, tendo assumido os noticiários Povo na TV42, Verdades do Povo43 e Balanço Geral44. 

 

 

2.3.2 Brasil Urgente 

 

O Brasil Urgente está no ar na Rede Bandeirantes desde 2001. Atualmente, as versões 

regionais do telejornal são exibidas de segunda a sábado, das 16h às 17h, e a versão nacional é 

transmitida de segunda a sábado, das 17h às 18h50. Sob a liderança de José Luiz Datena, o 

programa traz os problemas cotidianos das metrópoles brasileiras, dando enfoque às pautas 

policiais. Assim como seu concorrente Cidade Alerta, o noticiário abusa da linguagem 

 
40 O Repórter Cidadão foi um telejornal policial da Rede TV!, veiculado de maio de 2002 a agosto de 2005.  

 
41 Criado por Marcelo Rezende, o Tribunal na TV foi um programa de cunho investigativo, transmitido pela Rede 

Bandeirantes entre maio de 2010 e fevereiro de 2011.  

 
42 O Povo na TV foi exibido pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) entre os anos de 1979 e 1980. 

 
43 O Verdades do Povo integrou a grade de programação da Rede Record do ano de 2003 a 2004.  

 
44  O Balanço Geral é um programa da Rede Record. A primeira emissão em São Paulo foi no ano de 2007 e no Rio 

de Janeiro começou a ser exibido no ano de 2004. Atualmente, o programa é considerado pela emissora um dos seus 
sucessos de audiência. Informações em: < https://recordtv.r7.com/balanco-geral>. Acessado em: 28/05/2020. 
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sensacionalista, trazendo longas reportagens para os padrões televisivos e dando grande espaço 

para extensos comentários opinativos de seu apresentador. De acordo com dados divulgados pela 

emissora, o Brasil Urgente tem maior popularidade com a classe C, que representa 45% de seu 

público, e a classe AB, representando 30%. Ainda segundo os dados, o público é bem dividido 

entre homens e mulheres: 53% masculino e 47% feminino. A faixa etária mais atingida é de pessoas 

com mais de 50 anos (51%) e a segunda é de pessoas entre 25 e 49 anos (34%).  O programa 

também busca uma relação próxima com seu público. Assim, contam com a participação dos 

espectadores através de mensagens de celular (via SMS ou Whatsappp) e disponibilizam suas 

reportagens em seu canal no Youtube. O telejornal viveu algumas transformações ao longo dos 

anos como o estúdio, as cores do cenário e da vinheta de abertura. Por um breve período, tentou-

se aderir à presença da plateia durante a exibição do programa, mas a experiência foi rapidamente 

deixada de lado.  

O Brasil Urgente também representa a leva de telejornais policiais inspirados no precursor 

Aqui e Agora (SBT). Com apelo ao popular, ajudou a trazer os dramas das pessoas comuns às telas 

da televisão. Para alguns, a extensão da exploração da tragédia da vida alheia é vista com maus 

olhos e, por isso, o programa já foi denunciado algumas vezes por desrespeitar os direitos humanos.  

Inicialmente, o telejornal foi liderado pelo jornalista Roberto Cabrini. Entretanto, em 2003, 

ele foi transferido para o Jornal da Noite, cedendo espaço para José Luiz Datena. Durante 8 anos, 

o apresentador foi a marca do programa, levando o mesmo a atingir grandes índices de audiência. 

Em 2011, Datena deixou a emissora Rede Record e ingressou na bancada de Cidade Alerta, 

deixando o Brasil Urgente e levando consigo boa parte da audiência. No entanto, o período na nova 

emissora foi curto e logo ele retornou à Bandeirantes.  

É inegável que Datena é “a cara” do noticiário que dedica períodos muito extensos de seu 

horário para os comentários do apresentador. Alguns momentos inusitados do programa contam 

com apresentador cantando ao vivo e até com uma festa de aniversário feita para o mesmo. Muitas 

vezes, Brasil Urgente serviu de palanque político para o jornalista. Ele buscou ingressar na política, 

sendo pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo Partido Progressista em 2015. Posteriormente, 

acabou desistindo de sua candidatura. Em 2018, o jornalista anunciou nova pré-candidatura, dessa 

vez ao senado pelo Democratas.  Entretanto, renunciou ao vivo no programa. O personalismo 

exagerado é uma característica dos programas popularescos, nos quais o apresentador assume uma 
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função maior do que dar ritmo e organizar a exibição. Ele é a estrela. Assim, Datena fala direto 

com o público, se coloca como uma espécie de defensor que através de suas denúncias luta contra 

a criminalidade. A imagem parece ser aceita por uma parcela do público, pois em algumas 

entrevistas, vítimas ou parentes de vítimas de violência demonstram abertamente a confiança que 

depositam no apresentador. Diante disso, podemos perceber que o assistencialismo também é uma 

forte característica do programa.  

A partir das características de Brasil Urgente e Cidade Alerta, apresentadas até o momento, 

podemos ver as semelhanças que possuem os dois noticiários. Embora tenhamos explorado 

características mais superficiais dos noticiários, nos detendo em detalhes sobre a história, o tipo de 

público e características mais técnicas deles, esse foi um passo necessário para que possamos entrar 

na temática do telejornalismo e, posteriormente, nos processos de dramatização da notícia de uma 

forma geral e, mais a frente, de forma específica nos dois noticiários.  

Até agora, o caminho que tentamos seguir em nossa dissertação foi partir de uma visão 

geral, mais histórica, do homicídio na sociedade para, posteriormente, adentrarmos na mídia. 

Assim, apresentamos os papéis que o assassínio ocupou no desenvolvimento das sociedades 

ocidentais, deixando, ainda que superficialmente, claro a existência de indícios que o associam a 

questões relacionadas à moralidade, religiosidade e legalidade/ilegalidade. Acreditamos na 

importância de apresentarmos essas pistas que relacionam o homicídio às estruturas de poder 

porque essas influenciaram as formas com que a mídia retrata a morte violenta. Fortemente 

vinculada às estruturas do poder, a mídia influencia e é influenciada por elas. Entretanto, não é uma 

pretensão desta pesquisa tratar da relação do ato homicida e o poder.  

Neste trabalho, nos interessamos, especificamente, pelas linguagem e representações que 

permeiam essa temática e como elas são atravessadas pelo cotidiano. É por esse caminho que 

iniciaremos o segundo capítulo deste trabalho. Ainda partindo do plano geral para o específico, 

começaremos apresentando a relação entre o cotidiano violento e o telejornalismo. Depois, 

entraremos nos aspectos mais técnicos da produção da notícia em televisão e partiremos para a 

problematização dos processos de espetacularização e dramatização da notícia de homicídio.  
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3 A CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO HOMICÍDIO NO COTIDIANO 

 

Diariamente, um homem acorda cedo, realiza sua higiene pessoal, toma seu café da manhã, 

dirige todo o trajeto de casa para o trabalho. Trabalha, almoça, volta a trabalhar. Dirige de volta 

para a casa, onde sua esposa e filhos o esperam para o jantar. Os filhos jantam em seus quartos na 

companhia de seus smartphones, enquanto um homem e sua esposa fazem sua refeição, assistindo 

ao noticiário. O telejornal conta a história de uma mulher, doméstica e mãe de quatro filhos. Todos 

os dias, ela acordava cedo, deixava as crianças na escola, pegava três conduções para chegar ao 

trabalho. Entretanto, naquele dia, a mulher não havia chegado ao serviço. Ela foi vítima de um 

assassinato cruel ao reagir a um assalto. A notícia comove um homem e sua esposa. Eles concordam 

que a cidade estava cada vez mais perigosa e que as autoridades deveriam adotar penas mais duras 

para a criminalidade. Apesar do choque ao ver notícias de violência, o casal considera importante 

se informar sobre a segurança pública. E eles são prevenidos: a casa tem muros altos e câmeras de 

segurança, os filhos não saem sozinhos à noite, eles evitam ir a lugares perigosos.  

Na anedota acima, se intercruzam dois cotidianos: o do homem de meia-idade, classe média, 

telespectador de noticiários, e o de uma mulher de meia-idade, periférica e vítima de violência 

urbana. A cada dia, o cotidiano de pessoas é interrompido pelo fenômeno da violência. Algumas 

dessas vidas interrompidas ganham as telas da televisão e integram parte da rotina de um 

espectador, tornando-se entretenimento, motivo de angústia, revolta ou até indiferença. Mais uma 

pauta de debate durante o almoço no trabalho.  

 O cotidiano das grandes metrópoles é extremamente violento na televisão. Nos telejornais 

policiais, a maior parte das notícias é sobre crimes e assassinatos cruéis. No entanto, com que 

frequência nos deparamos com um crime horrendo em nossa rotina diária? Quantos corpos 

atravessam nosso trajeto para casa? É certo que os noticiários criam um grande clima de medo 

quando o assunto é a violência, entretanto, essa não perpassa o cotidiano de todos igualmente. 

Enquanto nas periferias, crianças convivem com óbitos resultantes da guerra entre a polícia e o 

crime organizado; no asfalto, é raro que os cidadãos de classe média tenham presenciado um 

assassinato com os próprios olhos. Isso não quer dizer que essas metrópoles não sejam, de fato, 

extremamente violentas. O fato é que a mídia adota uma postura alarmista quando noticia a 

violência urbana. Sobre isso, Glassner observa: 
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Os telejornais sobrevivem com base em manchetes alarmistas. Nos noticiários 

locais, onde os produtores vivem à custa máxima “se tem sangue, não tem pra 
ninguém”, histórias sobre drogas, crimes e desastres constituem a maioria das 

notícias levadas ao ar. Os noticiários vespertinos das principais redes de TV são 

um pouco menos sangrentos, mas entre 1990 e 1998, quando o índice de 

homicídios do país caiu 20%, o número de histórias sobre assassinatos nos 

noticiários das redes aumentou 600% [...] (GLASSNER, 2003, p. 31). 

As “notícias banhadas a sangue” são uma fonte lucrativa para as empresas jornalísticas. 

“Entre as diversas instituições com mais culpa por criar e sustentar o pânico, a imprensa ocupa 

indiscutivelmente um dos primeiros lugares” (GLASSNER, 2003, p. 31). O fascínio e o medo 

causados por elas conferem poder aos telejornais, que conseguem instaurar o pânico sobre surtos 

de violência que na realidade não passam de casos isolados costurados como uma grande narrativa 

da criminalidade organizada.  

A televisão é um importante dispositivo que  ajuda a ordenar os fenômenos que atravessam 

o cotidiano, tornando-os mais assimiláveis a nossa compreensão. Ela se comporta como um espelho 

que tenta refletir a realidade social. No entanto, devido às suas propriedades técnicas e estéticas, 

muitas vezes, ela se comporta como aqueles espelhos de casas de terror, apresentando um reflexo 

deformado do objeto refletido. 

 Entre os múltiplos objetos refletidos nas telas da televisão, a violência e o homicídio são 

uns dos mais deformados. O excesso de representação do fenômeno nas telinhas culmina em 

processos de banalização e espetacularização (SOUZA, 2008), que interferem nas formas que 

vivenciamos a experiência cotidiana. É por essa linha que seguiremos o segundo capítulo desta 

dissertação, tentando entender como os telejornais policiais constroem a representação do 

homicídio e as suas nuances. 

 

3.1  O telejornalismo como narrativa do cotidiano violento 

  

Os telejornais policiais se vendem como uma grande novela da vida cotidiana. No geral, 

eles trabalham como prestadores de serviço à população: informam sobre acidentes de trânsito, 

fazem reportagens de apoio ao direito do consumidor e, principalmente, noticiam a violência 

urbana. Adotando uma linguagem mais coloquial, tentando traçar uma relação de intimidade com 

o público, simulando os atos criminais e tornando a narrativa envolvente com as trilhas sonoras de 
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suspense, esses noticiários provocam dois efeitos complementares: dramatizam e tornam a 

violência cada vez mais cotidiana.  

Conforme já ressaltamos, embora estejamos dentro do cotidiano da sociedade brasileira, a 

experiência cotidiana de cada um não é necessariamente a mesma. Alguns se deparam com óbitos 

diariamente, enquanto outros só vivenciam o homicídio nas telas da televisão. Assim, enquanto 

para alguns a experiência da violência já é algo incorporado diretamente a sua movimentação pelo 

cotidiano, para outros ela só é vivida através de um processo de mediação. Entretanto, também é 

interessante observar que, mesmo para aqueles que vivenciam diretamente a violência, a mediação 

televisiva também os impacta e ajuda a perceber aquilo que eles já experimentaram. Diante disso, 

podemos entender que o telejornal cumpre o importante papel de transformar a violência em um 

dado cotidiano. Mas a violência dos programas jornalísticos, muitas vezes, é representada de 

maneira deformada, fragmentada e simplificada. Para compreendermos esse processo, é necessário 

que primeiro possamos entender o funcionamento do cotidiano de uma forma geral.  

O cotidiano é um lugar de ambiguidades, incorpora o ritmo repetitivo das atividades diárias, 

mas também reserva espaço para o inesperado. Dessa maneira, uma característica vital para a vida 

cotidiana é a espontaneidade. “O ritmo fixo, a repetição, a rigorosa regularidade da vida cotidiana 

(que se rompem quando se produz a elevação acima da cotidianidade) não estão absolutamente em 

contradição com essa espontaneidade, implicam-se mutuamente” (HELLER, 1989, p. 30). Não 

realizamos nossas atividades cotidianas sempre da mesma maneira, nem agimos diante das 

pequenas decisões com as mesmas motivações, “na maioria das formas de atividade da vida 

cotidiana, as motivações em permanente alteração estão muito longe de expressar a totalidade, a 

essência do indivíduo” (HELLER, 1989, p. 30). Inclusive, boa parte das pequenas decisões 

espontâneas tomadas por nós diariamente, ocorrem sem que tenhamos plena consciência de nossas 

motivações.  

É importante ressaltar que o homem se coloca na cotidianidade sempre como um ser 

particular e genérico. Isso significa que ele mergulha na vida cotidiana tanto como um “eu”, movido 

por paixões e necessidades individuais, quanto com a sua “generecidade”, ou seja, como 

representante de um grupo construído a partir das relações sociais e de um determinado 

desenvolvimento histórico-social. “Os dois elementos funcionam em si e não são elevados à 

consciência. O fato de se nascer lançado na cotidianidade continua significando que os homens 
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assumem como dadas as funções da vida cotidiana e as exercem paralelamente” (HELLER, 1989, 

p. 23). 

Outro elemento inerente à vida cotidiana é que nela os indivíduos atuam na base da 

probabilidade. Isso ocorre porque, a cada instante, somos convidados a tomar as mais diversas 

decisões, muitas vezes em frações de segundos, sem que tenhamos tempo adequado para agirmos 

orientados pela razão. Assim, o pensamento científico não é tipicamente cotidiano, embora possa 

retornar ao cotidiano de forma simplificada, como conhecimento compartilhado. “Jamais, é 

possível, na vida cotidiana, calcular com segurança científica a consequência de uma ação. Nem 

tampouco haveria tempo para fazê-lo na múltipla riqueza das atividades” (HELLER, 1989, p. 30). 

A ação realizada sobre a base da probabilidade implica na existência de outra característica 

do cotidiano: o economicismo. De acordo com Heller (1989, p. 31), “toda a categoria da ação e do 

pensamento manifesta-se e funciona exclusivamente enquanto é imprescindível, não se manifesta 

com profundidade, amplitude ou intensidade especial, pois isso destruiria a rígida “ordem” da 

cotidianidade”. A partir disso, podemos entender que a ação e o pensamento cotidiano se baseiam 

também na economia de tempo e esforço, aderindo às soluções que venham a se provar eficientes, 

mesmo que não sejam necessariamente verdadeiras. Sobre isso, a autora explica que, pelo caráter 

pragmático da atividade cotidiana, frequentemente, o “correto” e o “verdadeiro” acabam 

coincidindo, “o correto é verdade tão-somente na medida em que, com sua ajuda pudermos 

prosseguir na cotidianidade com os menores atritos possíveis” (HELLER, 1989, p. 32). 

A partir das características apresentadas, surge a problemática da influência da fé e da 

confiança nas ações cotidianas. Heller evidencia que esses dois elementos exercem um papel muito 

mais importante na vida cotidiana do que nas demais esferas da vida, não necessariamente de forma 

mais intensa do que nos outros campos. A confiança e a fé operam de maneira diferenciada: o 

primeiro é “um afeto do indivíduo inteiro e desse modo, mais acessível à experiência, à moral e à 

teoria do que a fé, que enraíza sempre no individual-particular” (HELLER, 1989, p. 34).  

A confiança se relaciona diretamente com o que Heller denomina de juízos 

ultrageneralizadores: “juízos provisórios que a prática confirma, ou pelo menos, não refuta, durante 

o tempo em que, baseados neles, formos capazes de atuar e de nos orientar” (HELLER, 1989, p. 

34). Ou seja, tanto a confiança quanto os juízos ultrageneralizadores se referem a concepções 
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provisórias que nos ajudam a nos movimentar no cotidiano de forma satisfatória sem 

necessariamente condizerem com uma verdade moral ou científica.  

No telejornalismo também podemos perceber a presença dos juízos ultrageneralizadores. 

Em coberturas criminais, é comum a associação da causa do crime a fatores que não são 

comprovadamente relacionáveis como: pouca iluminação do local, pouco fluxo de movimentação 

de pessoas, ausência de câmeras de segurança, entre outros. A associação desses fatores às causas 

do ato criminal está presente na cultura popular sem ter uma comprovação estátistica que a sustente.  

Quando refutamos juízos provisórios baseados na confiança, o indivíduo é capaz de 

abandoná-los facilmente. No entanto, ao refutarmos um juízo baseado na fé, o mesmo não ocorre. 

Isso acontece porque, uma vez que a fé está no âmbito do “particular-individual”, os juízos 

baseados nela se enraízam na particularidade e se transformam em pré-juízos ou preconceitos. 

Esses não se abandonam somente com a simples refutação, pois abrangem questões psicológicas 

mais profundas (HELLER, 1989, p. 35). 

Os juízos provisórios nos ajudam a reagir às situações singulares, aos problemas singulares 

e aos estímulos singulares que nos são postos diariamente. “Para podermos reagir, temos de 

subsumir o singular do modo mais rápido possível, sob alguma universalidade” (HELLER, 1989, 

p. 35). Uma das maneiras utilizadas para se manejar o singular na atividade cotidiana é a analogia, 

por meio dela que conseguimos decifrar esse singular rapidamente mediante experiências passadas 

ou conhecimentos compartilhados socialmente, ou seja, ela nos ajuda a tipificar o singular, 

generalizando-o.  

Podemos perceber essa generalizaração na forma em que tentamos evitar indivíduos 

criminosos. É comum que a mídia vincule a imagem do “bandido” a homens periféricos e mal 

vestidos. Assim, se uma pessoa absorve esse juízo ultrageneralizador sem refletir criticamente 

sobre ele, é possível que ela evite o contato com pessoas que se enquadram nesse perfil. Um 

exemplo comum é quando andamos sozinhos em uma rua deserta à noite e sentimos que um 

indivíduo se aproxima de nós, o identificamos como perigoso de forma inconsciente e atravessamos 

a rua para manternos distância. Os fatores que nos fazem sentir o perigo podem se enquadrar nesse 

processo de analogia.  
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O conhecimento das características da estruturação do cotidiano de Heller é interessante 

para que entendamos como o telejornalismo pode se tornar uma narrativa do cotidiano e também 

como ele transforma a violência em um dado simultaneamente espetacular e familiar.  

A televisão assume o papel de grande disseminadora de imaginários. Ela faz com que sonhemos 

com mundos reais e fictícios, às vezes trazendo para a realidade o imaginativo e também 

imaginando o real. Assim, ela se insere na atividade cotidiana, impulsionando o homem para o 

além do cotidiano e, ao mesmo tempo, trazendo imaginários distantes para o nosso dia-a-dia. 

Compreendemos o imaginário a partir de Silva (2006, p.57) que o define como “um estilo, uma 

impressão digital do indivíduo ou do grupo na cultura”. Sob o ponto de vista do autor, o imaginário 

estaria relacionado à subjetividade, à ideologia, à cultura, à representação, ao imaginativo (...) Ele 

englobaria todos esses conceitos sendo mais do que somente o somatório deles.  Em síntese, para 

ele, o imaginário surge a partir da “memória, história pessoal e inserção no mundo dos outros”. 

Na perspectiva de Marcondes Filho (1988, p. 7), habitamos dois mundos: um onde se situam 

as coisas práticas, o trabalho, as obrigações cotidianas e as normas; o outro seria o da fantasia, 

puramente subjetivo, onde vivemos os sonhos. Para o autor, o segundo “mundo” é essencial, pois 

nos ajuda a viver nossas expectativas, a suportar nossas vidas e a ter esperança de que coisas boas 

aconteçam no futuro. “A televisão entra aí no nível das fantasias, mesmo que mostre, nos 

telejornais, fatos e acontecimentos ligados ao mundo das obrigações tão distante das fantasias”. 

A televisão é um importante disseminador de visões de mundo, representações, juízos 

ultrageneralizadores e até de preconceitos. Assim como o cotidiano, ela é um meio pautado por um 

ritmo repetitivo: todos os dias segue uma programação que divide o tempo em programas 

específicos, com uma faixa de horário específica, nas quais as mais variadas temáticas se 

intercalam. Apesar de adotar uma rotina diária, ela também incorpora a espontaneidade, seja com 

entradas ao vivo com situações inusitadas ou com plantões de noticiais que interrompem a 

programação para contar alguma tragédia.  

Nos tempos atuais, os processos de midiatização se tornam cada vez mais avançados. 

Entendemos o conceito de midiatização a partir da perspectiva de Stig Hjarvard (2012) que o define 

como:  

[...]o processo pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior, está submetida 

a ou torna-se dependente da mídia e de sua lógica. Esse processo é caracterizado 
por uma dualidade em que os meios de comunicação passaram a estar integrados 
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às operações de outras instituições sociais ao mesmo tempo em que também 

adquiriram o status de instituições sociais em pleno direito. Como consequência, 
a interação social – dentro das respectivas instituições, entre instituições e na 

sociedade em geral – acontece através dos meios de comunicação. O termo lógica 

da mídia refere-se ao modus operandi institucional, estético e tecnológico dos 

meios, incluindo as maneiras pelas quais eles distribuem recursos materiais e 
simbólicos e funcionam com a ajuda de regras formais e informais (HJARVARD, 

2012, p. 64-65) 

Nesse contexto, a televisão consegue penetrar de tal maneira em nosso cotidiano que, 

muitas vezes, nos acompanha ao longo de nossas tarefas diárias45. Desse modo, almoçamos e 

jantamos assistindo ao noticiário, deixamos de sair para assistir ao último episódio da novela 

preferida. Ela também pode estar presente em nossa locomoção diária, devido ao avanço da 

televisão digital e de dispositivos móveis como celulares smartphones.  

E o que faz a televisão ser tão fascinante ao ponto de penetrar de forma tão intensa no nosso 

cotidiano? Para Marcondes Filho (1988, p. 40-41), a fascinação estaria na “tensão entre momentos 

de fantasia e o restabelecimento do esquema da ordem”. Ele aponta que a característica principal 

dos produtos televisivos é fazer seduzir, gerando fascinação, não só por seus conteúdos, mas 

também pela sua estrutura. A televisão funciona mediante a lógica do espetáculo a qual “não 

permite que nenhum tema, nenhum conteúdo, nenhum discurso nos atinja porque nasce de uma 

estrutura espetacular que tudo neutraliza” (MARCONDES FILHO, 1988, p. 41).  

O ritmo alucinante em que programas, comerciais, tragédias e humor se intercalam tornam 

tudo efêmero. A neutralização se daria essencialmente por esse equilíbrio entre o caráter efêmero 

do meio e a alternância entre conteúdos sérios e de entretenimento, tristes e felizes. Sobre esse fato, 

Souza observa: 

O espetáculo foi armado no ambiente doméstico, na sala de estar, no quarto. 
Apresentam-se nos programas humorísticos, filmes e telenovelas e mesmo nos 

noticiários: nas fantasias e ilusionismos criados pelos recursos humanos e técnicos 

à disposição dos produtores. Os telejornais, apesar de assumirem publicamente 
um caráter sério e objetivo no tratamento dos fatos ‘reais’, transformam-se com a 

explosão de imagens, cor, som, e velocidade, em espetáculo, multifragmentado: 

política, polícia, esporte, variedades, notícias locais nacionais, internacionais, fait 

divers. Para atrair a atenção do público, os produtores se utilizam de recursos 
gráficos e de computador, jogos de imagens, nos quais o presente e o passado 

 
45 Nos dias atuais, a televisão não tem mais a mesma expressividade no cotidiano que antigamente. Antes, ela se 

constituía como a principal mídia de entretenimento, mas, atualmente, disputa esse papel com as redes sociais, 

plataformas de vídeos online e com plataformas de streaming que produzem conteúdo audiovisual de qualidade igual 
ou até superior às televisivas.  
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coexistem a um só tempo, em que o ‘real’ (representado) e o ficcional se 

embaralham. Estimular o espectador é a ordem na incessante competição 

(SOUZA, 2008, p. 52). 

A lógica da concorrência que opera nas emissoras de televisão é um importante fator para 

que os conteúdos televisivos sejam cada vez mais espetacularizados. De acordo com o que é 

explicitado por Debord (2003, p. 13), “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Baseado na sociedade de sua época, o autor 

constatou que: 

O espetáculo, como tendência para fazer ver por diferentes mediações 

especializadas o mundo que já não é diretamente apreensível, encontra 

normalmente na visão o sentido humano privilegiado que noutras épocas foi o 

tato; a visão, o sentido mais abstrato, e o mais mistificável, corresponde à 

abstração generalizada da sociedade atual (DEBORD, 2003, p. 19). 

Na atualidade, com os múltiplos dispositivos midiáticos, o mundo torna-se cada vez mais 

apreensível a partir de mediações. A televisão é uma importante mediadora da nossa assimilação 

do mundo. Entretanto, como o próprio Debord observa, nessa apreensão, mediada pela lógica do 

espetáculo, o “real” não é facilmente apreensível. “O espetáculo que inverte o real é produzido de 

forma que a realidade vivida acaba materialmente invadida pela contemplação do espetáculo, 

refazendo em si mesma a ordem espetacular pela adesão positiva” (DEBORD, 2003, p. 16).  

Ao transportarmos o pensamento de Debord para uma crítica da televisão na 

contemporaneidade, pensamos na adesão positiva como uma tendência à não reflexão que a lógica 

do meio produz com sua neutralização dos fragmentos do real veiculados por ela. Conforme já 

salientamos, pensamos na televisão com uma espécie de espelho de casas de horror que reflexe 

uma imagem deformada. Um reflexo composto por fragmentos do mundo ordenados de forma, 

aparentemente, harmoniosa, formando uma imagem agradável, no entanto, dissonante com o objeto 

real. Sobre o caráter contemplativo do meio televisivo apontado pelo autor, podemos dizer que esse 

encontra-se superado, uma vez que, na contemporaneidade, a televisão encontrou novos meios de 

interagir com o público adotando um caráter mais participativo. Conforme explicam Amorin e 

Finger (2008): 

 A participação crescente dos receptores na produção jornalística vem 

sendo reforçada com o acesso, cada vez maior, às tecnologias de informação e 
comunicação. Elas possibilitam novas formas de mediação dos indivíduos com a 
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sociedade e são responsáveis pela criação de novos lugares ocupados pelo receptor 

na contemporaneidade (AMORIN; FINGER, 2008, p. 6). 

Diante disso acreditamos que, embora a televisão não consiga atingir os níveis de 

iteratividade da Internet, ela usa o ambiente digital a seu favor e produz algumas interações com 

seus espectadores. Essas interações, muitas vezes, são pautadas pela reafirmação de juízos 

provisórios, sem que se rompa com o pensamento cotidiano, entrando em um pensamento mais 

reflexivo.  

 Quando pensamos nos telejornais, é possível perceber que a estrutura narrativa, muitas 

vezes dramatizada, contribui para a construção de uma percepção do real de forma deformada. 

Entre os múltiplos processos que contribuem para isso podemos citar os mecanismos reponsáveis 

por produzir neutralizações das notícias nos telejornais evidenciados por Marcondes Filho (1988, 

p. 54-56). Um deles seria a personalização que atua quando atribui-se a uma pessoa a 

responsabilidade de um fato, quando, na realidade, esse fato é um produto de um conjunto de 

circunstâncias. Podemos evidenciar esse mecanismo em prática nas notícias de crimes, onde toda 

a questão da violência é retratada como responsabilidade da pessoa criminosa, que agiria pela falta 

de caráter. Isso, como sabemos, é uma interpretação simplista da realidade social, pois desconsidera 

as influências da estrutura da sociedade como a desigualdade e a pobreza. Outro mecanismo 

interessante é a própria fragmentação característica da produção da notícia, “segundo o qual o fato 

é retirado do meio ou do contexto em que se originou e tratado como notícia isolada”. Um exemplo 

seria a forma como os jornais costumam tratar o feminicídio. Nos noticiários, os crimes passionais 

que vitimizam mulheres são usualmente associados às questões de ciúmes e problemas de 

relacionamento, sendo desvinculados da problemática do machismo, inerente à sociedade 

patriarcal. Por fim, outro instrumento identificado pelo autor é a saturação. Esta se materializa na 

recorrência dos meios de comunicação de criarem ondas de opinião, baseadas na intensa veiculação 

de certas ideias e representações capazes de criar ondas de histeria. Isso pôde ser visto em prática 

em 2015. Neste ano, os jornais brasileiros começaram a noticiar “ondas de criminalidade” 

protagonizadas por menores infratores. Coincidentemente, esse fenômeno ocorreu em um 

momento em que se debatia a redução da maioridade penal. 

 Todos esses mecanismos de neutralização utilizados, principalmente nos noticiários, 

ajudam a modificar percepção do mundo a nossa volta. Retornando à discussão da vida cotidiana, 
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gostaríamos de pensar aqui como as circunstâncias em que se assiste a esses programas também 

ajudam nesse processo.  

 Mesmo quando estamos diante da tela com o objetivo de nos informar, ainda sim, estamos 

expostos à lógica do entretenimento. Durante o noticiário, notícias diversas, tristes e felizes, se 

alternam sem que tenhamos muito tempo para assimilá-las em sua concretude (MARCONDES 

FILHO, 1988; SOUZA, 2008). O pensamento do espectador de televisão é muito similar ao 

pensamento no cotidiano (HELLER, 1989): ele age de forma rápida e se baseia na espontaneidade, 

na probabilidade e no economicismo. Pelo menos, naquele momento da exposição. É evidente, que 

nada impede que determinado conteúdo possa gerar algum desejo maior de reflexão. Mas, a 

estrutura espetacular televisiva, da qual falaremos adiante, não facilita esse processo. Dessa forma, 

ao sermos expostos a certos quadros de problemáticas cotidianas, os compreendemos tendo como 

base nossas experiências, o senso comum, conhecimentos científicos adquiridos previamente, 

nossas crenças e até nossos preconceitos.  

 Geralmente, em noticiários televisivos, uma reportagem tem por volta de 3 minutos de 

duração. Nos programas policiais, esse tempo se estende e algumas matérias podem contar até com 

20 minutos. Embora, eles dêem mais tempo de tela às suas notícias, esse fator não implica, 

necessariamente, em uma representação mais completa da realidade. A partir da observação de 

nosso objeto, percebemos que, neste caso, ocorre uma maior dramatização da notícia. Enquanto os 

noticiários de linguagem mais sóbria como o Jornal Nacional, da Rede Globo, prezam pelo 

equilíbrio entre notícias boas e ruins, estimulando e dissipando a angústia do espectador, nos 

telejornais policiais, o que se percebe é a veiculação de notícias de impacto negativo uma atrás da 

outra, geralmente, essas se referem a crimes e tragédias.  

Diante disso, poderíamos nos perguntar como ocorreria a neutralização nesses programas. 

Acreditamos que os determinados fatores ajudam nesse caso: 1) a interação do público com o 

programa; 2) as notícias nas quais a “justiça é feita” e o criminoso, como esses noticiários dizem, 

“se dá mal”; 3) com cobranças dos apresentadores que se colocam diante do público como seus 

representantes. 

 Atualmente, telejornais policiais como Cidade Alerta e Brasil Urgente, objetivam 

estabelecer uma relação mais próxima com seu público, para tanto, eles costumam recorrer às redes 

sociais e aplicativos de conversas online. Assim, na volta do intervalo comercial, é comum o 



 
 

 
80 

 

apresentador fazer a leitura dos comentários enviados pelos espectadores através desses canais de 

comunicação. Outra forma de interação muito utilizada é a enquete, pois, por meio dela, o programa 

convoca o público a votar em quais seriam as melhores soluções para os problemas sociais em 

pauta. Essa participação é um recurso eficaz para dissipar a angústia provocada com notícias por 

darem a oportunidade de o espectador desabafar e faz com que ele se sinta ouvido.  

O clima “pesado” estabelecido nesses noticiários é facilmente amenizado pelo humor, 

geralmente, mórbido. Esses momentos são proporcionados a partir do deboche, que desempenha 

um papel cartático. Ao mostrar notícias nas quais o bandido acaba preso ou impedido de cometer 

o crime por alguma motivação inusitada, ou até mesmo por falta de habilidade, os noticiários 

permitem que o público tenha uma pequena satisfação, um sentimento de vitória, uma faísca de 

esperança em relação ao caos cotidiano da violência. Partimos de uma adaptação da perspectiva 

aristotélica sobre a catarse. Para o filósofo, a catarse era atingida a partir da liberação (purgação) 

dos sentimentos de terror e piedade provocados pela imitação da ação, ou seja, da ação dramática 

presente na tragédia. Esta seria definida pelo pensador como “imitação de uma ação de caráter 

elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada” (ARISTÓTELES, 1993, p. 

37). Tendo essas conceituações em mente, entendemos que o deboche presente na notícia 

dramatizada teria o efeito de purgar o incontentamento do espectador com a violência, liberando o 

sentimento de vingança a partir da representação do malfeitor, personificado na figura do infrator, 

“pagando” pelo seu crime. O caráter inusitado em que esses infratores são presos confere uma ideia 

de destino quase sobrenatural como se a justiça tivesse sido feita por intermédio de uma espécie de 

providência divina.  

De uma forma geral, o apresentador assume uma função importante nos telejornais, 

representando: “alguém real com quem o público se identifica, compartilhando emoções (tristezas, 

alegrias). É aquele que fala e dirige o olhar ao assistente, tem preocupações éticas e, na medida do 

possível, informa o que está acontecendo no cotidiano” (SOUZA, 2008, p. 136). Nos telejornais 

policiais, os apresentadores se colocam na posição de representantes da justiça. Assim, eles 

comentam como os criminosos deveriam ser punidos, propõem soluções mais eficazes, cobram as 

autoridades, debocham dos infratores, entre outras posturas. Em suma, eles dão voz aos 

telespectadores, expressando a revolta desses e exigindo seus direitos. Essa postura passa a 

impressão de que alguém está dando suporte aos cidadãos. Isso pode indicar a possibilidade dos 
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espectadores se sentirem reconfortados com esse apoio garantido pelo apresentador e pelo 

telejornal.  

As formas de neutralização utilizadas pelos telejornais têm como norte a gestão da angústia 

do espectador. Como já explicamos anteriormente, o telejornalismo policial produz dois efeitos: 

espetaculariza a violência ao passo que a torna cotidiana. Ou seja, ao mesmo tempo, que se utiliza 

do choque causado com essas notícias, tem estratégias que amenizam esse choque. Isso se faz 

necessário, porque, antes de tudo, a televisão, como forma de entretenimento, tem que oferecer 

uma experiência agradável ao telespectador. Diante disso, temos de explicitar que essa mediação 

da angústia perpassa por uma gestão do medo. Conforme explicita Matheus: 

O medo é um importante desencadeador e também encadeador de histórias que 

proporcionam uma experiência simbólica da vida urbana. E a reportagem policial 

constitui oportunidade privilegiada de conformar mentalmente a cidade em que se 
vive materialmente. No fluxo do sensacional, o medo é um dos mediadores do 

relacionamento do público com o jornalismo (MATHEUS, 2011, p. 43). 

Entre as múltiplas emoções que atuam como mediadoras da nossa experiência cotidiana, 

talvez o medo seja a mais primitiva e a mais presente nos noticiários policiais. Conforme já foi 

tratado, a confrontação dos indivíduos com a morte provoca emoções muito particulares, assim 

como com o homicídio, uma vez que a base dessa relação está sedimentada no medo da perda da 

individualidade. Enquanto “medo original”, o medo da morte é compartilhado entre os seres 

humanos e os animais, se materializando no instinto da sobrevivência. Entretanto, somente nos 

seres humanos esse medo se expressa também como uma “consciência de inevitabilidade”, “assim, 

também enfrentamos a apavorante tarefa de sobreviver à aquisição desse conhecimento – a tarefa 

de viver com o pavor da inevitabilidade da morte e apesar dele” (BAUMAN, 2008, p. 578).  

O medo é uma reação instintiva dos seres diante de uma ameaça que ponha em risco a 

sobrevivência, podendo se expressar por meio do instinto de fuga ou agressão. Porém, os seres 

humanos manifestam outras variações desse instinto que poderiam ser entendidas como medos 

secundários. É o que explica Bauman: 

O medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de 

enfrentamento da ameaça direta – um resquício que sobrevive ao encontro e se 
torna um fator importante na modelação da conduta humana mesmo que não haja 

mais uma ameaça direta à vida ou à integridade (BAUMAN, 2008, p. 64). 
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Para Bauman (2008, p. 74-77), enquanto rastro de experiências passadas, o medo derivado 

seria uma sensação de insegurança e vulnerabilidade diante de um mundo cheio de perigos 

silenciosos. O autor divide os perigos de que se tem medo em três tipos: 1) os que ameaçam o corpo 

e as propriedades; 2) os que ameaçam a ordem social e sua durabilidade; 3) os que afetam o lugar 

do indivíduo no mundo, hierarquia social, identidade, degradação e exclusão social.  

Diante de tantas possibilidades de ameaças, é de suma importância para o andamento do 

fluxo do cotidiano, que os indivíduos consigam lidar com essa ameaça causada pelos múltiplos 

perigos a sua volta. É por isso que, ao longo de seu desenvolvimento histórico, os seres humanos 

criaram estratégias para amenizar esse sentimento. Segundo Bauman (2008, p. 115-119), a nossa 

“sociedade-líquida”, marcada pelo efêmero, por rupturas, laços superficiais e transformações 

constantes, é “um dispositivo que tenta tornar a vida com medo uma coisa tolerável”. Ela, então 

seria um instrumento destinado a reprimir os medos derivados a fim de garantir a preservação da 

ordem social. “A vida líquida flui ou se arrasta de um desafio para outro e de um episódio para 

outro, e o hábito comum dos desafios e episódios é a tendência a terem vida curta” (BAUMAN, 

2008, p. 136). 

Quando analisamos, especificamente, o medo da morte, percebemos que a ideia da 

imortalidade foi uma peça-chave para a construção de estratégias que amenizam a inevitabilidade 

da finitude. Bauman (2008, p. 614-650) disseca a imortalidade em um conjunto de estratégias: 1) 

a negação da morte a partir da ideia de uma passagem de um mundo para o outro; seria a ideia de 

vida após a morte corpórea; 2) quando absorvemos a ideia da existência de uma vida extracorpórea, 

a eternidade proclamada por ela torna menos imobilizante a iminência da morte; 3) “a eternidade 

da alma dota a vida terrena de um valor inestimável”, isso ocorre porque a vida corpórea passa a 

ser vista como uma forma de assegurar “a felicidade eterna e afastar o tormento”; 4) A ideia cristã 

do pecado original, transforma a vida terrena numa prova na qual garantimos o direito a um lugar 

no céu, “com as probabilidades pesando fortemente contra sua chance de um lugar no céu, os 

herdeiros do pecado original foram encorajados a serem positivos em relação as suas tarefas 

existenciais”; 5) transformar o fim degradante da morte natural em uma ascensão jubilosa para a 

vida eterna. 

 Para além do medo da morte, foi preciso também criar formas de conviver com os medos 

derivados da mortalidade. A fama (positiva ou negativa) é um interessante instrumento de suprimir 
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o medo da mortalidade individual, a partir dessa forma de imortalidade, conseguimos suprimir a 

sensação de impotência pessoal. A fama como imortalidade aponta para o fato de que a 

individualidade como valor distintivo é algo que poucos possuem, assim, os indivíduos lutam para 

ter acesso a esse valor. Para aqueles, cuja trajetória de vida não conseguiu conferir-lhes essa forma 

de imortalidade – os sujeitos anônimos – sobram as mortes ilustres, como os sacrifícios pela nação 

(BAUMAN, 2008, p. 693-737).  

Outra forma de amenizar os medos derivados da mortalidade é a marginalização das 

preocupações que  resulta na “desvalorização de tudo que seja durável, permanente, de longo 

prazo”. Assim: 

O estratagema da marginalização consiste num esforço sistemático para afastar a 

preocupação com a eternidade (e, de fato, com a duração em si) da consciência 

humana e despi-la de seus poderes de dominar, moldar e definir o curso da 
existência individual. Em vez de prometer pontes de ligação entre a vida mortal e 

a eternidade, esse estratagema alternativo reduz, degrada ou refuta abertamente o 

valor da duração, cortando pela raiz quaisquer preocupações com a imortalidade. 
Ele transplanta para o momento presente a importância que se atribuía ao 

“depois”; do durável ao transitório (BAUMAN, 2008, p. 766-769). 

Na concepção de Bauman, essa marginalização das preocupações ocorreria mediante duas 

formas essenciais: a desconstrução da morte e a sua banalização. A primeira parte da ideia 

freudiana de que os indivíduos têm a tendência de deixar de lado a morte, eliminá-la e tratá-la como 

“uma casualidade fortuita” e tentar ocultar a mortalidade, enquanto fato biologicamente 

determinado. Assim, diante da incapacidade de solucionar o problema da mortalidade, 

fragmentamos a consciência do fim derradeiro em pequenas ameaças as quais nos mantemos 

sempre alertas.  Em suas palavras: 

A luta contra a morte começa no nascimento e continua presente pela vida afora. 
Enquanto prossegue, é pontilhada por vitórias – ainda que a última batalha esteja 

fadada à derrota. Antes dela, contudo (e quem sabe antecipadamente que batalha 

se revelará como a última?), a morte permanece velada. Fragmentada em 
incontáveis preocupações com incontáveis ameaças, o medo da morte satura a 

totalidade da vida, embora na forma diluída de toxidade um tanto reduzida. Graças 

à ubiquidade de suas pequenas doses, é improvável que o pavor da morte seja 

“ingerido” totalmente e confrontado em toda a sua medonha horripilância, sendo 
suficientemente comum para poder paralisar o desejo de viver (BAUMAN, 2008, 

p. 815-818). 
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A segunda forma de marginalização das preocupações proposta por Bauman (2008, p. 818-

825), a banalização, viria junto com a desconstrução e atuaria no sentido de tornar o confronto com 

a morte algo banal, cotidiano. “A banalização leva a experiência única da morte, por sua natureza 

inacessível aos vivos, para o domínio da rotina diária dos mortais transformando suas vidas em 

perpétuas encenações da morte”. O autor explica que, embora só possamos experimentar a finitude 

uma vez, temos uma espécie de amostra desse evento da existência através de encenações. Ele 

apresenta como exemplo a morte em segundo grau, que ocorreria quando perdemos um 

companheiro de vida, e a morte de terceiro grau, que, enquanto característica da vida-líquida, 

representa a fragilidade dos vínculos humanos e seu constante rompimento.  

A reflexão de Bauman (2008) sobre a forma de lidarmos com o medo da morte é 

interessante para a reflexão que propomos aqui. Conforme nossa reflexão, os telejornais policiais 

trabalham com a iminência da morte, a espetacularizando em notícias sensacionais e as banalizando 

por torná-los um dado recorrente, cotidiano. Falamos também da função neutralizadora que a 

estrutura e a linguagem desses noticiários assumem. Adiante, a estrutura e a linguagem, que viemos 

tratando ao longo deste trabalho, serão trabalhadas mais detalhadamente. Retomando as reflexões 

de Bauman, podemos entender que o jeito com o qual esses telejornais lidam com a violência 

também atua de forma a amenizar as preocupações com a mortalidade.  

Nos telejornais policiais, raramente é a morte por causas naturais que se apresenta. Neles, 

a morte é fruto de um desvio no percurso natural da vida, aparecendo na forma do homicídio. 

Mesmo quando premeditado, o crime é tratado como uma casualidade. Mas a casualidade do ato 

homicida não é uma situação marcante por seu caráter improvável, ela é só mais uma entre várias, 

é a dramatização que o marca em nossa memória. A cada bloco, uma narrativa de assassinato é 

justaposta a outra, até que já não tenhamos em nossa memória a particularidade de cada fato; deles 

só apreendemos o caráter efêmero da vida, o medo da violência e o alívio, por não termos sido “os 

infelizes que tiveram aquele destino”. Na tela, a morte é dividida nos inúmeros crimes que 

poderiam facilmente ser evitamos, se as autoridades investissem mais na segurança pública. Nessas 

narrativas a morte é uma questão de Estado, passível de solução. Sob esse ângulo, tanto a 

desconstrução da morte quanto a banalização da mesma atuam no telejornalismo.  

É importante ressaltar que esses efeitos são produzidos a partir de uma exposição ao 

conteúdo telejornalístico sob a forma de entretenimento. É a apreciação da notícia em um contexto 
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de atividade cotidiana, permeada por todas as particularidades do pensamento cotidiano que se 

pauta, em grande parte, no economicismo, na generalização, nos juízos provisórios, ou seja, que 

visa gastar o mínimo de energia e se ancora em experiências passadas.  

Afirmar que o telejornalismo pode ser entendido enquanto narrativa do cotidiano não é só 

conceber que ele cria e nos insere um cotidiano determinado por ele. É também perceber que as 

estruturas de funcionamento da atividade muito se assemelham às próprias estruturas da vida 

cotidiana, na maior parte das vezes, superficial, repetitiva, generalizadora, pouco reflexiva, 

fragmentária, etc. Já enquanto, narrativa do cotidiano violento, o telejornalismo se porta como 

mediador do medo da mortalidade, nos fazendo encará-la de forma mais segura e suportável, mas 

não menos aterradora. 

 Diante dessas conjecturas, podemos compreender porque as pessoas conseguem consumir 

as notícias mais dramáticas e grotescas da morte sem que essas provoquem um escândalo capaz de 

as afastarem desse tipo de entretenimento. Agora, nos falta entender mais a fundo o porquê desse 

gênero atrair tanto o interesse do público. 

 

3.2  O mórbido como valor-notícia 

 

Um célebre dizer do campo profissional jornalístico afirma que “se um cachorro morde um 

homem, não é notícia, mas, se um homem morde um cachorro, é notícia”. A frase de Amus 

Cumming, jornalista e redator norte-americano, é repetida nas redações, manuais jornalísticos e 

universidades há anos, sem sair de moda. Ela aponta para a excepcionalidade como um critério 

importante para delimitação do que é ou não notícia. Afinal, é comum que um cachorro morda um 

indivíduo, enquanto o contrário é, certamente, um dado inusitado. Também é comum à prática 

jornalística, a ideia do “instinto jornalístico” materializada no chamado ‘faro’ que o profissional 

teria para identificar no seu dia-a-dia aquilo o que renderia uma boa matéria. 

 Conforme aponta Sodré (2009) em sua recuperação bibliográfica sobre a natureza da 

notícia, embora existam muitos saberes técnicos difundidos no campo profissional que pretendam 

dar conta de uma definição clara de notícia, a verdade é que ainda não foi encontrado um 

significado satisfatório para o termo. Diante dessa problemática, o autor dissecou as seguintes 

categorias conceituais: o fato, o acontecimento e a notícia.  
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A primeira categoria, nas palavras do autor, se remeteria aos “objetos para conceitos cuja 

realidade objetiva pode ser provada (seja mediante pura razão, seja por experiência, e, no primeiro 

caso, a partir de dados teóricos ou práticos da razão, mas em todos os casos por meio de uma 

intuição que lhes corresponda)”. Ele acrescenta que o ‘mundo dos fatos’ seria ‘o mundo da 

experiência empírica’, ou seja, “de relações contingentes, do fenômeno que pode acontecer ou não, 

fora de qualquer ordem necessária” (SODRÉ, 2009, p. 28). 

A segunda categoria, o acontecimento, seria o desdobramento da primeira. “Mas enquanto 

o acontecimento se pauta pela atualidade, isto por uma experiência singular na temporalidade do 

aqui e o agora, o fato, mesmo inscrito na história, é uma elaboração intelectual” (SODRÉ, 2009, p. 

33). Citando Mouillaud, Sodré salienta que a hipótese sustentada por ele é a de que “o 

acontecimento seria a sombra projetada de um conceito construído pelo sistema da informação, o 

conceito de fato”. Essa sombra corresponderia aos critérios de singularidade, acidentalidade, 

improbabilidade, unicidade, singularidade, desvio, proeminência, pregnância, entre outros. Nessa 

perspectiva, o acontecimento abordaria conjuntos de normas e convenções discursivas, se 

relacionando com aquilo que chamamos de valores-notícia. Assim, nas palavras do autor, quando 

associado à informação midiática: 

[...] o acontecimento é uma modalidade clara e visível do tratamento do fato, 

portanto, é uma construção ou uma produção de real, atravessada pelas 
representações da vicissitude da vida social, o que equivale a dizer tanto pela 

fragmentação à vezes paradoxal das ocorrências quanto pelos conflitos em torno 

da hegemonia das representações (SODRÉ, 2009, p. 37) 

Entre as operações discursivas que ajudam a concretizar essa produção do real pelo 

acontecimento estão: o enredo, que tem como objetivo atribuir “coerência espacial e temporal a 

determinadas manifestações factuais do real-histórico”  e o enquandramento, uma concepção que 

Sodré toma emprestado de Goffman (1991) e a define como “um sistema de referências (regras, 

esquemas, interpretativos) que possibilita a atribuição de sentido a uma ocorrência ou uma situação 

qualquer de modo a organizar a experiência social” (SODRÉ, 2009, p. 37-39).  

A terceira categoria, a notícia, seria a atividade na qual o “fato-bruto” é transformado em 

“acontecimento”, a partir de uma interpretação constituída em um microrrelato. Sodré classifica as 

notícias tomando como base os tempos e os modos de ocorrência. Assim, ele as divide em: 

previstas; imprevistas e mistas (uma mistura do previsto com o imprevisto). Essa classificação 
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demonstra que o valor da excepcionalidade não é o único critério que pauta a seleção dos fatos que 

serão transformados em acontecimento a partir da produção da notícia. O termo valor-notícia serve 

para denominar certos critérios utilizados para a seleção do noticiável (SODRÉ, 2009, p. 71-74). 

Sobre isso, Sodré afirma: 

São valores-notícia na medida em que há algum consenso sobre eles como 

critérios de localização e descrição de fatos, marcados em função das exigências 
gestionárias da cidade. E essas exigências dizem respeito tanto ao real-histórico 

quanto ao imaginário social, o mesmo que dinamiza as narrativas. Fatos não-

marcados não significam fatos sem importância social, e sim fatos não 

imediatamente relevantes para o cânone da cultura jornalística. São, portanto, 
normalmente desconsiderados pela marcação (pauta) da grande mídia, embora 

tenham alguma chance de aparecer em veículos alternativos [...] (SODRÉ, 2009, 

p. 76). 

Alguns valores-notícia muito presentes nas rotinas jornalísticas são: a novidade (onde está 

a marca da atualidade); a imprevisibilidade (o que há de singular no fato); o peso social (impacto 

dentro daquela comunidade); proximidade geográfica do fato; a hierarquia social dos personagens; 

quantidade de pessoas e lugares afetados pelo acontecimento; impacto sobre o leitor (SODRÉ, 

2009, p. 76). É importante ressaltar que esses critérios têm como norte o interesse do público ao 

qual o veículo de comunicação se direciona. Dessa forma, tenta-se selecionar fatos que possam ser 

mais relevantes para esse público, que tenham grande impacto para determinada sociedade. 

Devemos salientar que na prática profissional muitas vezes os critérios de noticiabilidade podem 

vir acompanhados de interesses políticos e comerciais, afinal de contas, os veículos de 

comunicação são empresas e a notícia também é um produto. 

E onde o mórbido entra nesse cenário? Para que possamos entender essa pergunta, primeiro 

precisamos compreender o que essa palavra significa. Segundo a definição do dicionário Michaelis 

Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (2015), o termo assume os seguintes significados: 1) 

relativo a ou que denota doença, doentio, enfermo, morboso; 2) que causa doença ou que é efeito 

dela; 3) sem vigor ou energia, frouxo, lânguido; 4) diz-se do indivíduo anormal ou desequilibrado 

psiquicamente, que tem interesse doentio por coisas e situações depravadas, perversas. A partir 

dessas definições, podemos inferir que mórbido, em sua essência, nos remete a algo negativo, 

repulsivo, não natural. De uma forma geral, o interesse pela morte traz consigo uma morbidez que 

muito pode ser entendida como uma herança do tempo em que ela esteve interdita nas sociedades 

ocidentais (Ariès, 2017), ou como um instinto natural do ser humano diante do temor da perda da 
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individualidade (Morin, 1997). O fato é que, apesar de ser um dado natural, a morte é tratada como 

um grande mal o qual buscamos evitar durante toda a nossa existência. Aí, mora uma aparente 

contradição. Se o mórbido se refere a um interesse doentio por coisas consideradas perversas, como 

ele consegue se tornar um valor-notícia? 

Ao contrário do que se diz pejorativamente, o mórbido não encontra espaço somente nos 

jornais considerados de baixo calão, sensacionalistas. Ele está presente também nos periódicos de 

grande prestígio. Conforme nos diz Angrimani (1995, p 54), tanto os leitores de jornais “sóbrios” 

quanto os que preferem os periódicos sensacionalistas se interessam pelo crime, acidente e pela 

catástrofe. O que vai diferenciar esse público é a linguagem palatável a cada tipo de espectador: 

Isto porque ainda que o leitor do jornal “sóbrio” queira conhecer todos os detalhes 

de um crime chocante (por exemplo, o adolescente de classe média que tenha 

matado na mesma noite o pai, a mãe e os três irmãos menores), esse mesmo leitor, 
certamente, vai protestar ao se defrontar na mesa do café da manhã com uma foto 

mais “reveladora”, mais “real”. Portanto, existe aí somente um problema de 

linguagem editorial (ANGRIMANI, 1995, p. 54). 

 Essa diferenciação da linguagem editorial também pode ser observada nos noticiários 

televisivos. Estamos mais familiarizados a assistir cenas brutais em Brasil Urgente (Bandeirantes) 

e Cidade Alerta (Rede Record) do que no Jornal Nacional (Rede Globo), por exemplo.   

Souza (2008) também observa que as temáticas mórbidas não são exclusivas dos noticiários 

sensacionalistas, sendo exploradas em abundância também nos jornais considerados sóbrios. Em 

sua pesquisa, o autor constatou que a violência preenche boa parte do Jornal Nacional, existindo 

edições nas quais chega a mais de 50% do conteúdo. Para ele, a distinção entre os dois modelos de 

noticiários reside também na linguagem editorial. Em suas a palavras:  

Observa-se que programas violentos ou de baixo nível cultural aqueles que 

procuram ‘retratar a realidade como ela é’, que exibem os fatos de forma crua 

(mostrando detalhes dos corpos, das vítimas, o momento da morte), utilizam-se 

de uma linguagem apelativa e apelativa muitas vezes condenada pelo público 

(SOUZA, 2008, p. 87). 

 A morte, natural ou não, é pauta recorrente nos noticiários, trazendo grande curiosidade 

para o público. Para Angrimani (1995, p. 56), esse interesse ocorre devido a alguns efeitos que 

essas notícias provocam em seus espectadores. Partindo da afirmação de Baudrillard (1990)46 de 

 
46  BRAUDILLARD, Jean. La transparence du mal, Paris, Galilée, 1990.  
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que o cadáver impressiona por lembrar os vivos do seu destino, ele infere que os obituários e 

notícias de mortes violentas produzam dois efeitos no leitor: o choque, por perceber que ele pode 

ter o mesmo fim, e alívio, por não ser ele a vítima da vez. “O jornal atende a uma necessidade 

inconsciente, onde o cadáver “ilustrado” morre “por procuração” no lugar do leitor”. Assim, o autor 

constata que, na relação “morte-jornal-morte”, reside uma “jubilação secreta” na qual o espectador 

se regozija com a morte alheia consumida na forma do espetáculo. 

Diante dessas conjecturas, podemos perceber que a morte é uma temática extensivamente 

abordada nos noticiários e também que existe um interesse do público em consumi-la, enquanto 

produto informativo e de entretenimento. Mas, como sabemos, não é toda morte que se torna ilustre 

e é eternizada pela mídia. Existem certos critérios que tentam delimitar quais delas merecem ser 

conhecidas pelo grande público. Conforme explicita Barbosa (2004, p. 12), são construídos dois 

lugares para o morto no jornalismo: “o morto comum, objeto da violência corriqueira e o morto 

notável, com sua vida digna do ato memorável midiático”. Em outras palavras, a morte 

representada não é a morte natural, uma predeterminação da vida biológica. Na mídia, a morte é 

sempre fortuita, representando uma ruptura (BARBOSA, 2004, p. 4), ou assumindo um caráter 

acidental.  

A morte de figuras célebres é apresentada como um grande cortejo fúnebre, no qual é 

mostrada toda a trajetória do morto até o momento do grande adeus. “É a trajetória do morto em 

vida, construída como lugar de representação memorável, por que exemplar, digna de ser cultuada, 

que faz da morte tema do fluxo televisual. A morte cerimonial é sempre a morte do ente-querido” 

(BARBOSA, 2004, p. 12). 

Já as mortes de pessoas comuns vitimadas pelas imprevisibilidades cotidianas, como o 

homicídio, os acidentes e as catástrofes, não ganham o caráter cerimonial de culto a memória que 

é encenado quando o morto é uma figura ilustre. Nessas mortes, a vítima perde seu espaço de 

destaque para a narrativa da tragédia e a recuperação da trajetória de vida é encenada como o 

caminho que levou aquele personagem à grande calamidade. “Aí, importam a violência, a tragédia, 

os personagens vivos que encenaram a morte brutal” (Barbosa, 2004, p. 12). Conforme percebe 

Matheus (2011, p. 57), diante desse tipo de morte, a mídia constrói discursos como o da ausência 

de sentido, “trata-se a morte como ruptura da ordem e é dessa ruptura que é feita a notícia, tentando 
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dar uma explicação reconfortante. Esse mecanismo combina perfeitamente com a perplexidade 

diante da perigosa cidade moderna. O que morre é o futuro” (MATHEUS, 2001, p. 57). 

Retornando ao debate de Sodré (2009) sobre os valores-notícia, percebemos que tanto a 

morte quanto o homicídio são fatos cotidianos passíveis de serem transformados em acontecimento 

a partir da interpretação do jornalista ou do noticiário sobre aquele “fato-bruto”. A morte de um 

apresentador de televisão não só será noticiada como, provavelmente, ganhará muito tempo de tela. 

Já a de uma pessoa comum só será noticiada caso essa tenha um caráter excepcional, ou singular. 

Geralmente, esse caráter é conferido pelo grau de morbidez envolvido naquela morte. É a partir do 

mórbido que os jornais policiais constroem sua interpretação da morte violenta, geralmente, se 

utilizando da estrutura narrativa dos fait divers, já comentada anteriormente.  

 Como vimos, a posição social ocupada pelo morto norteia tanto a decisão de noticiá-la ou 

não quanto a escolha da forma em que essa vai ser apresentada para o público. Existe uma diferença 

na forma narrativa da morte de um famoso e de uma pessoa comum, mas, nesse segundo tipo, 

também existem algumas fragmentações. De acordo com Souza, é mais fácil mostrar a morte de 

pessoas distantes da realidade do público a quem o noticiário se destina. Assim, notícias de 

assassinatos em território estrangeiro, têm menos potencial de gerar pânico nos espectadores. O 

mesmo ocorre quando o morto representa algum grupo marginalizado como é o caso de criminosos 

mortos por policiais, ou pessoas de comunidades vítimas de bala perdida. Assim, segundo o autor: 

Os editores sabem que as mortes distantes causam menos impacto do que aquelas 

próximas. O mesmo acontece em relação a quem morre. Se for criminoso, gera 

até, em alguns casos, a satisfação dos telespectadores (é menos um assaltante, 

estuprador, assassino, na rua). Mas se é uma criança, uma mulher, um idoso torna-
se mais complicado mostrar. E quando as cenas são detalhadas, elas têm por 

finalidade chamar a atenção das autoridades, da polícia. Usa-se a imagem para 

cobrar mais ação do governo e da sociedade. Nesse sentido, algumas imagens, que 
extrapolam em sua carga emotiva, acabam sendo justificadas e aceitas pelos 

espectadores (SOUZA, 2008, p. 88).  

As observações de Souza são fruto de sua análise do Jornal Nacional (Rede Globo). 

Quando direcionamos nosso olhar para os jornais sensacionalistas, esse quadro tem algumas 

alterações. Uma vez que o sensacionalismo está intimamente ligado ao homicídio, o sangue é o 

grande representante desse tipo de noticiário (ANGRIMANI, 1995, p. 64). Dessa maneira, o 

assassinato e a violência são a matéria-prima desse gênero jornalístico que noticia a morte da forma 

mais crua possível, não economizando na representação de cenas violentas. Imagens fortes demais, 
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para serem exibidas em noticiários, encontram brechas nesse tipo de jornalismo que o explora até 

o limite do aceitável pelo público.  

Já explicitamos nesse trabalho que o telejornalismo se apropria de linguagens e estruturas 

narrativas que tornam o conteúdo – mesmo aqueles trágicos – mais palatável ao espectador. Para 

isso, se utilizam da neutralização (MARCONDES FILHO, 1988) e da banalização das notícias. 

Conforme Souza (2008) evidencia, a própria forma em que as notícias são veiculadas fazem com 

que, mesmo quando chocantes, sejam assistidas naturalmente. “As imagens podem até incomodar, 

mas não por muito tempo, porque a televisão é, antes de tudo, entretenimento” (SOUZA, 2008, p. 

123). Assim, a experiência de se assistir a um telejornal, torna-se semelhante a de se assistir a uma 

telenovela. Da mesma forma que esta transporta o leitor para uma trama cheia de dramas, tragédias 

e encantamentos, a reportagem televisiva também tem esse potencial dramático. Neste sentido, 

prosseguiremos o segundo capítulo deste trabalho dissecando a dramaticidade presente na notícia 

de homicídio. Entretanto, primeiro, para melhor entendê-la, é necessário que discorramos sobre a 

estrutura e a linguagem do telejornalismo das quais tratamos superficialmente.  

 

3.3  Telejornalismo: estruturas e linguagens  

 

Ao longo do segundo capítulo dessa pesquisa, abordamos a relação entre os processos de 

neutralização (MARCONDES FILHO, 1988) e banalização da notícia, em especial da notícia de 

homicídios, inerentes ao telejornalismo. Atribuímos esses efeitos à estrutura e à linguagem 

utilizadas por esse modelo audiovisual, mas não nos detemos muito nelas. Primeiramente, para que 

possamos entendê-las, é necessário que tenhamos consciência da natureza do telejornal, enquanto 

gênero televisivo, que vai muito além da função de informar.  

Para Machado (2000, p. 111), essa abordagem que vislumbra a função estritamente 

informativa dos telejornais não é, necessariamente, equivocada. Entretanto, ela deixa subentendida 

uma relação entre o produto jornalístico e a verdade que, talvez, não se expresse de forma tão exata 

quanto possa parecer. Nas palavras do autor:  

O  fluxo telejornalístico inteiro não passa de outra coisa que uma sucessão de 

“versões” do mesmo acontecimento. A questão da verdade está, portanto, afastada 

do sistema significante do telejornal, pois, a rigor, não é com a verdade que ele 
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trabalha, mas com a enunciação de cada porta-voz sobre os eventos” 

(MACHADO, 2000, p. 111). 

Conforme Machado (2000) salienta, a maioria das pessoas procuram esse produto televisivo 

na intenção de se informar. Entretanto, os fatos que se desenrolam ao longo das narrativas 

telejornalísticas não se apresentam em sua forma bruta, eles são moldados através de um conjunto 

de processos de enunciação. Assim, o telejornal seria, para ele: 

“[...] o lugar onde se dão atos de enunciação a respeito dos eventos. Sujeitos 

falantes diversos se sucedem, se revezam, se contrapõem uns aos outros, 

praticando atos de fala que se colocam nitidamente como o seu discurso com 

relação aos fatos relatados” (MACHADO, 2000, p. 104). 

Na perspectiva do autor, no telejornalismo só existem mediações, ou seja, os 

acontecimentos chegam até o espectador mediados “através de  repórteres (literalmente: aqueles 

que reportam, aqueles que contam o que viram), porta-vozes, testemunhas oculares e toda uma 

multidão de sujeitos falantes considerados competentes para construir “versões” do que acontece” 

(MACHADO, 2000, 102). Muitas vozes podem compor uma notícia de televisão e o fator crucial 

que ajuda a garantir a credibilidade daquilo que se fala é a exibição do desenrolar dos fatos na tela, 

mesmo que essa seja apenas uma simulação do acontecimento. Dessa maneira, é comum que 

repórteres retornem ao local do evento ocorrido, usem imagens de câmeras de segurança, ou tragam 

vídeos e fotos feitos por testemunhas oculares daquilo que desejam reportar.  

Assim como nos demais produtos televisivos, o telejornal trabalha com a articulação de 

texto, som e imagem, se apoiando na mobilização dos sentidos da audição e da visão para que o 

relato seja compreendido pelo espectador (COUTINHO, 2012, p. 156). As múltiplas formas de 

combinação dos elementos textuais, imagéticos e sonoros são responsáveis pela estrutura e a 

linguagem dos programas telejornalísticos.  

Quando pensamos em estrutura de um telejornal, podemos entendê-lo como um produto 

composto por: vinheta de abertura; identidade visual própria; divisão em blocos47; reportagens 

gravadas; notas cobertas ou não; apresentação de um (uns) âncora (s) que fala (m) ao vivo; entradas 

ao vivo de repórteres, trazendo últimas informações sobre algum caso; público-alvo mais ou menos 

definido; alcance (municipal, regional, nacional, internacional); ritmo de encadeamento narrativo 

 
47 De acordo com Paternostro (1999, p. 137), bloco é o terno utilizado para denominar as partes que dividem o 
telejornal, “cada bloco, normalmente, fica entre dois intervalos comerciais. 
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que busca deixar o programa dinâmico, tentando alternar matérias “tristes e felizes” de modo a 

garantir que a experiência do espectador seja agradável, não monótona ou enfadonha. Todos esses 

elementos se articulam durante a exibição de forma unificada. Entretanto, o telejornalismo é um 

produto da articulação de fragmentos.  

Até o momento, havíamos trabalhado nesta pesquisa com a noção de fragmentação da 

notícia como sendo a dissonância entre o que é mostrado no telejornal e a realidade, ou seja, a 

matéria veiculada só seria capaz de representar uma parte superficial de um todo. Um exemplo, o 

qual já havíamos recorrido é o do feminicídio. Geralmente retratado como um crime motivado por 

ciúmes ou amor excessivo, na realidade, o crime está mais relacionado a questões de misoginia, 

podendo ser entendido como um problema social e não somente individual. Entretanto, essa não é 

a única noção de fragmentação que pode ser apreendida quando pensamos na notícia em televisão. 

É possível identificarmos mais dois tipos: um relativo à própria linguagem e outro inerente à forma 

de produção (menos expressivo nos últimos tempos). 

Quando pensamos na fragmentação presente na linguagem do telejornal, estamos nos 

referindo à articulação dos múltiplos formatos48 e recursos utilizados no relato jornalístico. 

Conforme explica Coutinho: 

Gênero tradicional na programação de TV, o Telejornalismo lança mão de uma 

série de recursos ou formatos para registro das informações, do relato jornalístico. 

Assim, “entrevistas ou sonoras” , “passagens/ cabeça do repórter”, “off’s”, 

“enquetes” e “sobe som” são combinados de forma a garantir a unidade da 
narrativa, ou o desenrolar da estória noticiosa, em que pese sua fragmentação em 

termos formais, ou de formatos [...] (COUTINHO, 2012, p. 157). 

Assim, essa fragmentação poderia ser entendida, de uma forma geral, como própria do 

telejornalismo enquanto gênero televisivo. Entre seus formatos, poderíamos destacar: nota, 

reportagem, entrevista, indicadores econômicos, editorial, comentário, crônicas e charges 

humorísticas de cunho político (ARONCHI, 2015). Ainda poderíamos indicar a existência de mais 

 
48 O termo formato pode ser entendido como “nomenclatura própria do meio (também utilizada por outros veículos, 

como o rádio) para identificar a forma e o tipo da produção de um gênero de programa de televisão. Formato está 

sempre associado a um gênero” (ARONCHI, 2015, p. 696) 
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fragmentos ao repartirmos, por exemplo, o formato reportagem, o qual engloba elementos como: 

cabeças49, sonoras50, passagens51, offs52 e nota pé53. 

Para além da fragmentação em formatos, o gênero telejornalístico possui um modus 

operandi fragmentário. A partir dessa afirmação, desejamos indicar que a própria forma de 

produção, tanto da edição de um telejornal quanto das próprias reportagens, é repartida em 

múltiplas funções exercidas por diversos profissionais. Sobre isso, Coutinho percebe que: 

As opções pelo uso de determinados formatos no relato do telejornalismo 
envolvem uma série de profissionais e momentos. Essas escolhas começariam já 

nas atividades de pauta e produção, anteriores à reportagem em externa. Na rua, 

no processo de coleta de dados, sons e imagens, há uma outra série de decisões 
que definirão parte das combinações entre texto-som-imagem na estrutura do 

produto a ser apresentado aos telespectadores. Mas a alquimia final, na qual os 

elementos capturados na reportagem ganham unidade e sentido, é operada na 
edição na edição do VT, da matéria ou reportagem que vai ao ar, uma atividade 

que reúne o editor de texto, jornalista, e o editor de imagens, radialista 

(COUTINHO, 2012, p. 157). 

 No entanto, precisamos destacar que é uma tendência contemporânea que essa 

fragmentação da produção da notícia de televisão seja, progressivamente, eliminada, uma vez que 

as redações ficam cada vez mais enxutas e que os repórteres acumulam mais funções, muitas vezes 

sendo responsáveis por todas etapas de construção da reportagem. 

 Essa divisão de tarefas característica da atividade telejornalística nos faz retornar ao 

conceito de polifonia apontado por Machado (2000). Quando pensamos no telejornal como um 

lugar de enunciação, podemos entendê-lo a partir da articulação de “vozes” visíveis (entrevistados, 

repórteres, apresentadores) e invisíveis, relativas aos que colocam suas “vozes” de forma implícita 

na narrativa do acontecimento (pauteiros, editores, produtores, cinegrafistas).  

 
49 Abertura da matéria lida pelos apresentadores ou âncoras do telejornal (PATERNOSTRO, 1999). 

 
50 Fala da entrevista (PATERNOSTRO, 1999). 

 
51 Repórter é gravado no lugar do acontecimento trazendo informações importates para a matéria (PATERNOSTRO, 

1999). 

 
52 Texto lido por repórter ou apresentador sem que sua imagem apareça na tela (PATERNOSTRO, 1999). 

 
53  Nota lida ao vivo no final da matéria. Traz informação complementar que falta na reportagem (PATERNOSTRO, 

1999). 
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A partir dessa noção, Machado (2000) aponta a existência de dois tipos de telejornais: os 

que prezam pela polifonia, modelo considerado padrão e aqueles que adotam um modelo opinativo. 

O primeiro caso se refere aos programas nos quais “o relato telejornalístico é imaginado como uma 

estrutura destituída de entidade narradora central, na qual o evento é reportado através das falas de 

seus protagonistas e/ou enviados especiais da própria televisão” (MACHADO, 2000, p. 107). 

Nesses, o apresentador assume a função de conduzir o fluxo narrativo, lendo notícias, amarrando 

enunciados, sem opinar diretamente ou trazer conclusões sobre os acontecimentos. O segundo 

modelo apresenta um desequilíbrio de poder entre as vozes que compõe o telejornal. Segundo 

Machado (2000, p. 108), para identificá-lo basta perceber “se o âncora tem poderes de decidir sobre 

as vozes que entram e saem, portanto de delegar voz aos outros, se ele permanece como fonte 

principal de organização dos enunciados, estamos diante de um telejornal de modelo centralizado 

e opinativo”. 

Sobre a eficácia dos formatos, Machado (2000, p. 109) acredita que, no tipo polifônico, 

pode estar implícito o desejo de mascarar “o fato de que toda a produção de linguagem emana de 

alguém, ou de um grupo, ou de uma empresa, portanto nunca é o resultado de um consenso coletivo, 

mas de uma postura interpretativa “interessada” diante dos fatos noticiados”, ou seja, esse modelo 

pode se apropriar de uma falsa ideia de neutralidade para emanar pontos de vista de acordo com 

interesses corporativos, políticos ou particulares. Já sobre o telejornal opinativo, o autor acredita 

que esse pode ser preferível em teoria por demonstrar de forma explícita seus interesses ao invés 

de se esconder “sob a máscara de uma pretensa neutralidade”. Entretanto, ele enfatiza que esse 

modelo tem uma relação histórica com “conjunturas políticas mais fechadas, como as ditaduras de 

direita ou de esquerda, quando a televisão foi utilizada, por apresentadores comprometidos com os 

regimes vigentes, para mobilizar a massa popular contra os traidores da pátria”. 

Diante disso, é possível levantar o questionamento sobre qual modelo Cidade Alerta e 

Brasil Urgente mais se aproximam. Já havíamos enfatizado anteriormente neste trabalho que os 

telejornais policiais trazem como característica marcante o personalismo, possuindo 

apresentadores que marcaram a história da televisão brasileira. Não acreditamos, porém, que esse 

personalismo chegue ao nível ilustrado por Machado (2000, p. 108), do programa estar tão 

dependente de seu apresentador que, se ele mudasse de emissora, o programa o acompanharia. 

Talvez, a audiência o fizesse. Um exemplo disso é o caso do próprio José Luiz Datena que esteve 
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na bancada dos telejornais da Rede Bandeirantes e da Rede Record sem promover a transferência 

dos programas de emissora ou culminando no cancelamento dos noticiários. Acreditamos, sim, na 

existência de um personalismo e de uma certa hierarquização das vozes que falam nesse tipo de 

telejornal, estando o apresentador no topo dessa hierarquia. Também é evidente a relação entre esse 

tipo de telejornal e o agendamento de pautas políticas que pode ser comprovada, como vimos 

anteriormente nesta pesquisa, no histórico de apresentadores de telejornais policiais que se 

candidataram a ou assumiram cargos políticos (ARCOVERDE, 2019).  

As múltiplas formas de combinação de formatos e recursos presentes no telejornalismo 

formam um terreno propício para outro fenômeno muito recorrente na linguagem telejornalística: 

a dramatização da notícia. Essa dramatização conversa com formas narrativas presentes na 

dramaturgia televisiva, incorporando elementos também da própria literatura e, no caso dos 

telejornais policiais, se aproximando de toda uma programação popular que conversa com o 

fenômeno estético, identificado por Sodré (1972), como o grotesco. É sobre essa reflexão que 

avançaremos. 

 

3.4  Elementos da narrativa de homicídios 

A estrutura narrativa das notícias de homicídios nos telejornais policiais é muito criticada por 

autores entusiastas do considerado bom jornalismo e avessos ao sensacionalismo. Entretanto, como 

vimos ao longo do texto, o “sangue” sempre encontra lugar tanto nos ditos jornais de qualidade, 

quanto nos de “baixo calão”. A notícia de um assassinato cruel é sempre uma informação 

impactante capaz de produzir efeitos emocionais nos espectadores. Lembrando que o 

telejornalismo está inserido em uma lógica de produção espetacular que visa à concorrência e 

aumento da audiência, podemos compreender que esse potencial de causar fortes emoções, presente 

nas notícias de violência, é um instrumento interessante a ser explorado na elaboração da notícia. 

Uma breve nota sobre um assassinato tem um certo impacto. Mas, na televisão, onde, a todo 

momento é preciso prender e reapreender a atenção da pessoa do outro lado da tela, uma reportagem 

completa, contando com entrevistas, cenas de familiares chorando, cortejo fúnebre, reconstituição 

dos últimos momentos da vítima, tem um potencial muito maior de impactar o telespectador.  

Em sua obra Sobre a Televisão, Bourdieu (1997) afirmou que o meio teria o poder paradoxal 

de “ocultar mostrando”. Nessa afirmativa, o autor sugere que a televisão teria a tendência de 
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veicular algo que não, necessariamente, seria relevante para ser mostrado ou, ainda, mostrando 

aquilo que seria necessário, mas de uma forma que esse adquiriria um sentido sem correspondência 

com a realidade. Na perspectiva do autor, os jornalistas teriam “óculos especiais a partir dos quais 

veem certas coisas e não outras e veem de certa maneira as coisas que veem” (BOURDIEU, 1997, 

p. 25). Assim, para ele, os jornalistas operariam uma seleção e uma construção do que é 

selecionado. Essa seleção buscaria sempre o sensacional e o espetacular. Para Bourdieu, isso ocorre 

porque a televisão convida à dramatização, isso significa dizer que “põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico” 

(BOURDIEU, 1997, p. 24-25). 

Muitos autores já discorreram sobre a presença de processos de “dramatização”, 

“folhetinização” ou “novelização” no telejornalismo. A temática é bastante polêmica gerando 

grande debate no campo, pois a associação entre notícia e drama pode ser considerada uma heresia 

à primeira vista. Isso ocorre porque, ao se olhar para as definições clássicas do jornalismo, essa 

aproximação poderia ser entendida como perigosa, pois associaria a notícia ao entretenimento ou 

ao próprio sensacionalismo (COUTINHO, 2012, p. 115). Entretanto, ao se observar a história da 

televisão brasileira, torna-se difícil negar a presença do drama em diversas produções 

telejornalísticas. 

Considerados por alguns autores os pilares da programação das principais emissoras, o 

telejornalismo e a telenovela tem uma estreita relação com o drama. Alencar (2012, p. 1) observa 

essa relação e destaca que, curiosamente, os dois gêneros também têm uma correspondência entre 

si. Os dois nasceram junto do próprio veículo: “o primeiro telejornal foi veiculado dias após a 

inauguração da emissora pioneira, a TV Tupi, em 1950, e a telenovela “Sua vida me pertence”, 

apenas um ano e dois meses depois da primeira transmissão televisiva, antes mesmo do advento do 

videotape (VT)”.  Além de uma história parecida, os dois também compartilham elementos 

narrativos que explicitaremos ainda.  

O drama está presente na televisão, em seus principais conteúdos, desde seus primórdios, 

mas como poderíamos exatamente compreender sua manifestação no telejornalismo, em especial 

nas notícias de homicídio? Antes de tudo é preciso trazer a definição do termo.  Alguns autores se 

debruçaram sobre a discussão, tentando definir o que seria o drama.  
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Coutinho (2012, p. 104) retoma a definição de Aristóteles, explicando que, para o autor, a 

palavra significaria “imitação por meio da representação, direta, da ação dos personagens”. Ainda 

na perspectiva do autor, a tragédia poderia ser entendida como a imitação de seres inferiores 

portadores de vícios e a comédia seria a imitação de “personagens melhores ou superiores aos da 

atualidade”, possuidores de virtudes. A autora explica que o filósofo não via um sentido negativo 

na imitação. Para ele, poderia ser vista como uma “atividade natural, fonte de prazer e de apreensão 

do conhecimento pelo homem”.  

Pallottini (1988, p. 7) também recupera a perspectiva de Aristóteles se prendendo na 

definição do que seria a ação (dramática) para o autor: “diz-nos apenas (no que nos interessa mais 

e sem descer a grandes minúcias) que a ação deve ser completa, tendo começo, meio e fim, e uma 

certa grandeza ideal”. A autora recorre, também, à definição de Hegel para a ação dramática, dando 

a sua própria interpretação: 

[...] a ação de quem, no drama, vai em busca dos seus objetivos consciente do que 

quer. É a ação de quem quer e faz. Da pessoa moral, consciente, com caráter (não 
se tomando caráter no sentido ético moderno). Do ser humano livre. Como 

consequência, diz ele ainda que o personagem deve responder por todos os atos 

que pratica, os quais, uma vez praticados, tornam-se irreversíveis. É mais uma 

forma de nos colocar a liberdade, a consciência e a responsabilidade para a pessoa 

moral (PALLOTTINI, 1988, p. 9). 

Pallottini também ressalta a importância da noção de conflito para a conceituação hegeliana 

de drama. Nesta concepção, a ideia do conflito é crucial para determinação da ação enquanto 

dramática. Sem ele não existiria ação dramática. Para a autora, a concepção de Hegel da ideia de 

conflito pode ser explicada da seguinte forma: “uma ação, desencadeada por uma vontade, que tem 

em mira um determinado objetivo, colide com: a) interesses; b) paixões; portanto vontades opostas. 

Esta colisão é o conflito” (PALLOTTINI, 1988, p. 11). 

Enquanto elemento do drama, o conflito também foi valorizado por Coutinho em sua 

pesquisa de doutoramento. Ao analisar o Jornal Nacional (Rede Globo) e o Jornal Cultura (TV 

Cultura), a autora percebeu que a notícia nesses dois telejornais era estruturada como um “drama 

cotidiano”. Assim, um dos aspectos que ela buscou identificar em seu material empírico foi a 

existência de um conflito e a sua natureza. Para ela, “seria através de conflitos, quase sempre 

evidenciados no texto dos apresentadores de cada programa, na chamada cabeça de locutor, que a 
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(s) narrativas (s) do telejornal se organizaria (m)” (COUTINHO, 2012, p. 115). Fazendo um 

paralelo com a concepção aristotélica do drama como imitação da ação, Coutinho percebe que: 

“Assim, o que os telespectadores acompanham nos telejornais é uma soma de 
pequenas tentativas de repetição de alguns fatos, amarrados pelos textos de 

repórteres e apresentadores, uma “imitação da ação” ou das ações humanas, tal 

como a definição de Aristóteles para a palavra drama [...] O sentido de “imitação” 
tal como proposto pelo filósofo abrange o de representação, no caso, de um 

conflito que se desenvolveria, sempre com a busca de sua resolução, através das 

ações dos personagens da estória, da narrativa” (COUTINHO, 2012, p. 117). 

 Um recurso muito utilizado nas narrativas de homicídio é a reconstituição do assassinato. 

Essa pode ser feita de algumas maneiras como: o repórter voltando à cena do crime, narrando os 

acontecimentos, assinalando no cenário os elementos e ações empregadas; a câmera refazendo os 

passos dos personagens, apresentando o ponto de vista do assassino ou da vítima, mostra-se uma 

mão abrindo a porta, pegando elementos do cenário, a voz em off, narra a ação; pode-se, ainda, 

recorrer a elementos gráficos como animações para simular a cena. A reconstituição seria, de 

maneira bem literal, a imitação da ação da qual Aristóteles falava. A partir da teatralização do 

assassinato, as ações dramatizadas transportam o telespectador para a cena do crime, cria nele 

emoções semelhantes às provocadas por uma peça de teatro ou um filme.  

 Em sua pesquisa, Coutinho (2012, p. 117) destaca outro elemento: a narratividade. De 

acordo com a autora, esse componente representaria a “capacidade de ser desdobrado, de dar 

origem a novas abordagens e/ou capítulos que seriam utilizados para a composição dos telejornais 

como drama cotidiano”. Esses desdobramentos são conhecidos dentro do vocabulário jornalístico 

como suíte (PATERNOSTRO, 1999). É comum que casos de grande relevância e impacto social 

tragam novas informações. Muitas coberturas criminais recorrem a esse elemento como é o caso 

de reportagens sobre sequestros, investigações criminais, buscas de criminosos. O telejornal traz, 

paulatinamente, novas informações sobre alguns crimes transmitidos anteriormente. Por essas 

serem veiculadas em determinado espaço de tempo, retornando em outras edições do noticiário, 

atribuem um caráter serializado à notícia.  

 Pallottini faz a distinção entre dois tipos de ficção existentes na dramaturgia televisiva: o 

unitário e a seriado. O primeiro poderia ser entendido como uma obra ficcional feita para televisão, 

veiculada uma só vez, possuindo cerca de uma hora de duração, “programa que se basta em si 

mesmo, que conta uma história com começo meio e fim, que esgota sua proposição na unidade e 
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nela se encerra” (PALLOTTINI, 2012, p. 25). O segundo é definido como “uma história 

dramatizada para TV, dividida em episódios, na qual a unidade é dada pelos protagonistas, por 

local de ação, por uma família, por uma época e, de qualquer forma, por uma filosofia, um espírito, 

um tom, uma visão de mundo” (PALLOTTINI, 2012, p. 53). 

 Ao pensarmos na reportagem jornalística, podemos fazer um paralelo entre o videotaipe 

(VT) /unitário e suíte/seriado. Conforme explica Coutinho (2012, p. 129), o VT está relacionado a 

uma certa “autonomia do formato em relação ao telejornal como um todo”, trazendo uma narrativa 

completa. Por isso, podemos associá-lo ao modo narrativo do unitário. Já a suíte poderia ser 

comparada ao seriado por trazer partes de uma história que se conectam. Essas partes, embora 

tenham uma independência entre si, podem ser conectadas por elementos da narrativa como a 

história, os personagens, os locais, entre outros.  

 Embora a narratividade seja interessante para a observação do telejornalismo como “drama 

cotidiano”, é o desenvolvimento do conflito na estrutura narrativa da reportagem que é fundamental 

para conferir o caráter dramático à notícia televisiva. Em sua pesquisa, Coutinho se utilizou de um 

conceito de conflito que extrapolava a estruturação narrativa, perpassando, também, por critérios 

de noticiabilidade. Assim, ela pôde fazer uma distinção entre o que denominou de “conflito social” 

e “pseudoconflitos”. O primeiro seria referente a conflitos que nasceriam fora da construção 

narrativa, existindo de forma independente na realidade social. O segundo diz respeito a um 

conflito que existe somente dentro da estrutura narrativa dramatizada, não se referindo a nenhum 

conflito social existente fora da tela. Em seu trabalho, a autora identificou que “o conflito social 

estava explícito em um total de 76 VT’s ou 89,41% do material apresentado” (COUTINHO, 2012, 

p. 131), já o pseudoconflito esteve presente em 10,56% do total das matérias analisadas por ela. 

 É interessante observar que a pesquisa de Coutinho se baseou em telejornais que buscavam 

uma cobertura mais abrangente, explorando uma variedade maior de temáticas. Quando voltamos 

nosso olhar para o telejornal policial – salvo as notícias de serviço ao consumidor, que representam 

uma porcentagem mínima do conteúdo veiculado –, o conflito social já está posto: é a violência 

urbana. Tendo isso em vista, ao observarmos mais minuciosamente as reportagens, percebemos a 

presença de “subconflitos”, conflitos menores, que atribuem um caráter mais particular a cada 

notícia. Esses subconflitos podem ser vistos como os “pseudoconflitos”, apontados por Coutinho, 

ou seja, conflitos criados dentro da estrutura narrativa que servem para tornar a história mais 
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interessante, ao passo que, muitas vezes, mascaram o conflito real. Nessa estrutura narrativa, 

notícias de feminicídio, que tem como conflito principal o machismo estrutural, são transformadas 

em tramas de vaidade e ciúme. Já latrocínios, podendo abordar a desigualdade social, se tornam 

narrativas da perversidade humana, onde o valor material se sobrepõe à vida. Detalharemos esses 

detalhes, apreendidos em nosso processo de análise, no capítulo 3 desta dissertação.  

 Já sabemos que os conflitos, sociais ou “pseudoconflitos”, são importantes para a 

dramatização ajudando na estruturação da narrativa e em seu andamento, mas como esse processo 

ocorre fato? Sobre isso, Coutinho explica: 

Selecionado o conflito social a ser transformado em notícia televisiva, na estrutura 

da mensagem audiovisual, por meio de encadeamento de narrações do repórter, 
imagens, entrevistas, poderíamos identificar também a existência e/ou sua 

conversão em conflito narrativo. A apresentação do conflito, e sua tentativa de 

solução, tal como o drama, seriam as formas de representação da notícia no 

telejornal (COUTINHO, 2012, p. 133). 

A luz da concepção de Siqueira (1992), de que uma narrativa é organizada a partir da criação 

de expectativa para o personagem ou leitor, Coutinho percebe que nos telejornais essa expectativa 

é criada por meio das chamadas de bloco dos apresentadores, onde eles introduzem a narrativa, 

apresentando os conflitos que serão tratados em cada bloco: 

É a partir dessa expectativa, desse conflito narrativo quase sempre evidenciado 

pelos apresentadores, que o texto e a edição das matérias se estruturam e 

organizam, no tempo. Para conhecer o final ou desfecho dessa estória, drama 
cotidiano, o telespectador deveria acompanhar o desenrolar dessa trama ao longo 

do tempo, telejornal, deixando gravados em pontos medidos pelos institutos de 

audiência seus aplausos, sua aprovação (COUTINHO, 2012, p. 134). 

Em Brasil Urgente e Cidade Alerta, os apresentadores, José Luiz Datena e Luiz Bacci, 

desempenham a função de criar expectativa dentro da narrativa da notícia nos moldes apresentados 

por Coutinho (2012). Tanto nas chamadas de bloco, quanto na cabeça das reportagens, é possível 

perceber que os apresentadores tentam incitar o interesse do espectador na narrativa. A curiosidade 

não se baseia no desfecho da história, esse é apresentado sem demora em chamadas como: “esposa 

assassinada a garrafadas por idoso”, “namorada mata a facadas motorista”, entre outros exemplos. 

A expectativa se constrói em cima do como a narrativa chegou ao desfecho anunciado. Os 

apresentadores dão dicas: “um ciúme incontrolável”, “um assassino frio”, “um crime cruel”. Essas 

são pistas da charada que o espectador, como um detetive, deseja solucionar. Em um telejornal 
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policial, essa estrutura faz todo sentido, uma vez que o homicídio já é esperado. As notícias de 

homicídios constituem mais da metade do conteúdo desse tipo de noticiário, conforme 

apresentaremos no capítulo 3. Em um programa no qual um assassinato abre espaço para outro, o 

que fica na memória do leitor são os detalhes sórdidos ou inusitados dos crimes.  

Na busca de melhor dissecar a questão do conflito dentro da narrativa dramática, Coutinho 

(2012) recorreu à tipologia proposta por Ducrot e Todorov (1998), que classifica tipos de intrigas 

presentes numa narrativa. Os autores dividem as intrigas em três grandes grupamentos: intrigas de 

destino; intrigas de personagem e intrigas de pensamento. Esses se subdividem em grupos menores.  

Para nosso trabalho, as intrigas de destino são as mais interessantes, uma vez que se 

aproximam de forma mais satisfatória da estrutura narrativa que encontramos nos telejornais 

policiais estudados. Ducrot e Todorv (1998, p. 270) as subdividem em sete tipos54, mas as que mais 

se identificam com o padrão encontrado em Brasil Urgente e Cidade Alerta são três: as intrigas de 

ação, as intrigas melodramáticas e as intrigas de castigo. 

De acordo com o proposto pelos autores, as intrigas de ação são aquelas que se organizam 

“em torno de um problema e de sua solução: pegar um bandido, descobrir o assassino, encontrar 

um tesouro” (DUCROT; TODOROV, 1998, p. 270). Encontramos esse tipo de intriga em 

reportagens que abordam a temática como: investigações policiais, perseguição a criminosos e 

incursões em comunidades contra o tráfico de drogas. Nesse tipo, prevalece dentro da narrativa o 

desenvolvimento da ação e não, necessariamente, dos personagens envolvidos. 

Entre todos os tipos propostos por Ducrot e Todorov (1998, p. 270), talvez, a que represente 

melhor o telejornalismo policial seja a intriga de tipo melodramática. Segundo eles, essa ordena a 

narrativa na qual “uma série de infelicidades atinge um herói, simpático mas fraco, na qual ele não 

as mereceu de modo algum. A narrativa conclui em infelicidade e provoca a piedade do leitor”. 

Esse modelo representa bem as longas reportagens de homicídio, nas quais pessoas boas acabam 

perdendo suas vidas nas mãos de bandidos de forma cruel. Essas representam a maior parte das 

reportagens contidas em nosso material empírico, conforme detalharemos a seguir, no próximo 

capítulo. 

 
54 Ducrot e Todorov (1998, p. 270) subdividem as intrigas de destino em: intriga de ação; intriga trágica; intriga de 
castigo; intriga cínica; intriga sentimental e intriga apologética.  
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A terceira, menos recorrente, é a intriga de castigo. Sobre ela, os autores explicam: “o herói 

que não tem a simpatia do leitor, ainda que este o admire por algumas de suas qualidades, muitas 

vezes satânicas; a história termina pelo malogro do herói”. Embora, não se encaixem, muito nessa 

descrição, podemos destacar as reportagens, já comentadas anteriormente, do gênero “quando o 

bandido se dá mal”. Nessa categoria, o “bandido” é o sujeito principal da narrativa e a notícia se 

desenrola a partir da tentativa do criminoso de executar seu plano. Geralmente, no início dessas 

reportagens, o infrator é caracterizado como uma pessoa vil e, posteriormente, com a má execução 

de seu plano, ele é colocado como um sujeito burro, incapaz ou atrapalhado. É o caso de histórias 

nas quais o assassino tenta invadir uma residência e acaba preso na janela, ou quando tenta assaltar 

um indivíduo, descobre que o mesmo é um policial e acaba preso.  

Conforme explicitamos, a aproximação entre telejornalismo e drama, proposta por 

Coutinho (2012) é de grande importância para que possamos perceber e compreender os elementos 

presentes nas narrativas de homicídios. No entanto, podemos fazer uma aproximação com outros 

gêneros presentes na dramaturgia. De acordo com o que situamos ao longo do texto, existem muitos 

elementos em comum entre o telejornalismo e a telenovela. Para além do desenvolvimento 

histórico dos dois e suas contribuições para a televisão brasileira, podemos destacar outras 

afinidades entre os dois gêneros. 

Pallottini (1998, p. 55), em sua análise sobre a dramaturgia de televisão, destaca que a 

telenovela provém de alguns antecedentes que lhe conferiram suas características, são eles: o 

romance europeu do século XIX; o romance em folhetim, por jornal, também do século XIX; o 

romance em folhetim, por entrega, da mesma época; a radionovela; a fita-em-série norte-

americana; a dramatização radiofônica de fatos reais; a fotonovela e as histórias em quadrinhos; o 

melodrama teatral (PALLOTTINI, 1998, p. 55). 

 Esses gêneros conferiram às telenovelas sua estrutura aberta e alargada, narrativas 

melodramáticas com forte apelo sentimental, aproximação da cultura popular, se utilizando do 

sensacionalismo, a administração da expectativa do público através da utilização do recurso 

conhecido como gancho. O telejornalismo também teve alguma influência de alguns desses 

gêneros e se utiliza de recursos e estruturas também presentes nas telenovelas.  

 Como já evidenciado por Coutinho (2012), é comum que os âncoras dos telejornais 

apresentem os conflitos a serem trabalhados nas reportagens. Isso acontece, principalmente, nas 



 
 

 
104 

 

chamadas de bloco, tendo como função manter o interesse do espectador e evitar que o mesmo 

mude de canal. Essa prática atua como um gancho nos moldes do utilizado em telenovela. Para 

Pallottini (1998, p. 120), a função do recurso é deixar “estabelecida à promessa de uma revelação, 

o fim de uma dúvida, a resolução de um dilema; enfim, a novidade”.  

Entretanto, o gancho não aparece somente nas chamadas de bloco dos telejornais. Nos 

noticiários policiais, ele é utilizado com maior intensidade, aparecendo, também, como um recurso 

narrativo. É comum que os jornais sensacionalistas tentem evidenciar ao máximo possível o horror 

contido dentro da notícia de homicídio. Nesse sentido, muitos utilizam legendas nas reportagens 

que destacam os aspectos mais marcantes. Alguns exemplos, encontrados em nosso material 

analisado, trazem os seguintes dizeres: “corpo encontrado embaixo da cama: marido foragido”; 

“pronta para a balada: o encontro mortal”. Essas legendas, além de conferir um caráter mais 

grotesco (SODRÉ, 2002), exagerando a morbidez da notícia, também incita a curiosidade do 

espectador para saber o desfecho da narrativa. 

Já na estrutura narrativa o gancho é utilizado de uma forma um pouco diferenciada. 

Enquanto a telenovela gerencia seus ganchos entre os intervalos comerciais e o momento final do 

capítulo, com objetivo de prender o público durante o episódio e garantir que ele retorne no dia 

seguinte, o telejornal não trabalha com essa extensa temporalidade narrativa. Assim, as 

expectativas são criadas na edição do dia, nas chamadas de bloco e dentro dos videotaipes. No 

segundo caso, o aumento da expectativa pode ocorrer por meio de pausas dramáticas do repórter 

ao contar a história ou na utilização de closes juntamente com uma trilha sonora. Enfim, existem 

várias maneiras de se criar o suspense e os editores dos telejornais policiais costumam ser criativos 

na hora de as utilizarem.  

Outra similaridade narrativa entre as telerreportagens e as telenovelas é a forma sob a qual 

as figuras do protagonista e do antagonista são construídas. Segundo Pallottini, a frequência da 

aparição dos protagonistas é importante nas novelas televisivas para que se crie a empatia do 

público. O mesmo acontece nas reportagens de homicídio. Nessas narrativas, os protagonistas são 

compostos pela vítima, por pessoas relacionadas com a mesma (vizinhos, amigos, familiares), por 

testemunhas, pelo autor do crime (configurado como o vilão da narrativa) e pelos agentes policiais. 

É a partir deles que a narrativa tem andamento, seja através de depoimentos em vídeo ou entrevistas 

fora da tela.  
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Marcante na história televisão brasileira, o programa Linha Direta (1999-2007)55 da Rede 

Globo foi um programa conhecido por sua hibridização. Mesclando elementos do telejornalismo, 

telenovela e documentário, a produção dramatizava notícias de crimes de final inconclusivo. Seu 

objetivo era estimular que os telespectadores fizessem denúncias sobre o paradeiro de assassinos 

foragidos. Ao estudar o programa, Mendonça (2002, p. 68) evidenciou que suas narrativas são 

estruturadas no formato de “esquete-reportagens”, uma mistura de dramatização do crime e 

cobertura jornalística. Segundo o autor, a “forma prosaica de contar o fato, exagerando nas cores 

emocionais” era fundamental para que se construísse a identificação e a indignação do espectador: 

De modo resumido, os esquetes se estruturam de maneira bastante semelhante. 

Inicialmente, o telespectador é apresentado à vítima e às suas qualidades até que 
aparece o vilão. Então, enquanto a mudança na trilha sonora trabalha o suspense 

e auxilia, juntamente com as imagens, na caracterização da maldade do criminoso 

em oposição à bondade da vítima, a narrativa conduz o suspense de forma 

crescente até a execução do crime. Num jogo de repetição e antecipação a 
execução do crime. Num jogo de repetição e antecipação das imagens fortes, os 

roteiristas entrecortam as simulações com as declarações dos parentes das vítimas, 

investigadores e promotores responsáveis pelo caso. Tudo conduzido, ainda, pela 
voz em Off do narrador das simulações e pelas aparições do apresentador 

amarrando toda a trama, enquanto caminha por um cenário “decorado”, ora por 

pôsteres das vítimas, ora com retratos dos assassinos foragidos, ou enquanto 
passeia pelos lugares reais onde aconteceram os crimes (MENDONÇA, 2002, p. 

67-68). 

Conforme destaca o Mendonça (2002, p. 68), é a partir dessa elaborada construção narrativa 

que o programa conseguia trabalhar a empatia do espectador. “Este precisa entrar na trama da 

história, acompanhar passo a passo a tragédia que poderia estar acontecendo com a sua família”. 

Brasil Urgente e Cidade Alerta não utilizam esquetes na forma de contar suas narrativas, 

mas fazem uso de rápidas dramatizações, como interpretações nas quais pés perseguem os passos 

do criminoso ou uma mão que segura à arma do crime e encena o ato final. As figuras abaixo são 

alguns exemplos dessas encenações: 

 

 
55 O Linha Direta foi exibido na Rede Globo entre os anos de 1999 e 2007. Para Mendoça (2002, p. 17), o programa 

representou “uma combinação inédita nos meios de comunicação nacionais. A interatividade mediática passou a ser 

articulada, naquele momento, a uma nova forma de produção de notícias. Uma construção elaborada a partir de uma 

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

teledramaturgia – com informações jornalísticas sobre o acontecimento real”.   
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Também nesses noticiários, as encenações associadas à narração do repórter em off e à 

trilha sonora de suspense operam uma “economia” da expectativa do público. Isso significa que a 

combinação desses recursos é feita com a intenção de criar momentos de tensão e relaxamento no 

espectador para que fique interessante, sem tornar a experiência desagradável. Nesses noticiários, 

esses recursos também são determinantes para que o espectador se envolva emocionalmente com 

 
56 Reportagem pode ser acessada em: <https://www.youtube.com/watch?v=USWLp3-w4XA&t=10s>. Visualizado no 

dia 01/07/2020. 
57 Reportagem pode ser encontrada em: < https://www.youtube.com/watch?v=2vVdB5bSUmI&t=202s>. Acessado no 

dia 01/07/2020. 

Figura 1 - dramatização de passos do assassino após o crime 

    Figura 2 - passos do assassino antes do crime 
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as narrativas. No entanto, esses telejornais não têm como objetivo instigar o público a fazer uma 

denúncia como o Linha Direta, embora, isso venha a ocorrer com uma certa frequência. 

Essa estrutura dramatizada da notícia gera um efeito muito comum desse tipo de modelo 

narrativo: “o choque do real”. Esse conceito cunhado por Jaguaribe (2007), nas palavras da autora, 

pode ser entendido como sendo: 

[...] a utilização de estéticas realistas visando suscitar um efeito de espanto 

catártico no leitor ou espectador. Busca provocar o incômodo e quer sensibilizar 

o espectador-leitor sem recair, necessariamente, em registro do grotesco, 
espetacular ou sensacionalista. O impacto do “choque” decorre da representação 

de algo que não é necessariamente  extraordinário, mas que é exacerbado e 

intensificado. São ocorrências  cotidianas da vivência metropolitana  tais como 

violações, assassinatos, assaltos, lutas, contatos eróticos, que provocam forte 

ressonância emotiva (JAGUARIBE, 2007, p. 100)  

De acordo com a autora, a escolha do termo real, presente no conceito, se deu porque na 

sua concepção a palavra se remete “ao instante temporal que é vivido, mas não pode ser 

conscientemente processado na instantaneidade da vivência temporal”, só podendo ser apreendido 

após “a filtragem cultural da linguagem e da representação” (JAGUARIBE, 2007, p. 101).  Neste 

contexto, podem ser inseridos os noticiários (que por meio das representações que veiculam) 

conseguem nos transmitir pequenos fragmentos do real.  

O “choque do real”, aplicado às narrativas de homicídio, vem para poder sensibilizar o 

telespectador, por alguns instantes, com a experiência da violência tão banalizada no dia-a-dia das 

grandes metrópoles. Esse choque provocado pela visualização da representação realista do crime 

produz efeitos emocionais no público, o que torna mais fácil fazer uso de outro recurso típico dessas 

produções: a lição de moral. Segundo Coutinho: 

Um dos ingredientes do drama, a conclusão da narrativa de uma ação se daria por 
meio da apresentação de uma lição moral, a explicitação de uma mensagem 

“educativa”, quase sempre acrescida de juízo de valor. Nesse momento se 

reafirmariam os papéis de mocinhos e heróis, enquanto a presumível punição dos 
personagens identificados como “maus” ou vilões seria justificada (COUTINHO, 

2012, p. 145). 

 Nos telejornais policiais, essa lição de moral pode vir a partir do tom dado à narrativa ou 

mesmo pelo fechamento da história por meio das declarações opinativas dadas pelos 

apresentadores no final das reportagens. Nelas, mensagens podem ser passadas, como: “o crime 

não compensa; “não se deve confiar em qualquer pessoa”; “qualquer um pode ser um assassino em 
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potencial”; “a violência está cada vez pior”; “as autoridades precisam tomar medidas mais duras 

contra a criminalidade”. Essas lições podem ser endossadas pelo público por meio de mensagens 

enviadas aos canais de comunicação dos noticiários que são exibidas durante os videotaipes.   

 Buscamos discorrer até aqui sobre os elementos dramáticos utilizados pelos telejornais 

policiais nas narrativas de homicídios. Vimos que é possível fazer uma aproximação entre a 

dramaturgia e o telejornalismo, embora existam controvérsias em relação a isso. Adotado pelas 

emissoras brasileiras, o padrão americano de se fazer jornalismo de televisão é pautado pelo 

formato “mais objetivo”, que veicula a informação de maneira sóbria. Entretanto, não é isso que 

ocorre no telejornalismo policial que se conecta a cultura popular, trazendo narrativas 

melodramáticas de caráter opinativo e forte apelo emocional. Segundo Mendonça (2002, p. 63-65), 

essa quebra no padrão norte-americano de telejornalismo aplicado ao modelo brasileiro foi 

possibilitada por um conjunto de circunstâncias. Recuperando Rondelli (1998) e Martín-Barbero, 

Mendonça propõe as seguintes possibilidades: a) aumento de residências brasileiras com 

televisores b) inserção das classes C e D no mercado consumidor televisivo; c) disputas de 

audiência entre emissoras que tentavam cooptar as classes mais populares; d) herança cultural 

latino-americana que produziu antecedentes discursivos que foram assimilados pelos jornais 

sensacionalistas58. Para Sodré (1972), essa formatação utilizada pelos programas populares tem 

estreita relação com a estética grotesca amplamente difundida com o estabelecimento da 

comunicação de massa no Brasil. Discorreremos sobre essa estrutura a seguir. 

 

3.4.1 O grotesco e a violência 

 

O grotesco é um elemento estético presente nesse formato televisivo. Na arte, o conceito é 

entendido como uma “aberração de estrutura ou contexto” (SODRÉ, 1972, p. 39). Na cultura de 

massa, especificamente na televisão, pode ser percebido na escolha estética tomada por certos 

programas de explorar a estranheza e o cômico caricatural. Dessa maneira, o auditório é 

transformado em um circo de horrores que mistura o miserável, o deformado, o popular e o 

 
58  “A tese que Martín-Barbeiro sustenta se estrutura a partir de uma perspectiva diferente, que localiza antecedentes 

discursivos destas formas de comunicar que serão incorporados, logo depois, pelos jornais sensacionalistas. Um dos 

exemplos citados refere-se à literatura de cordel brasileira, que, de maneira semelhante aos outros exemplos, misturava 
o noticioso ao poético e à narrativa popular” (MENDONÇA, 2002, p. 64). 
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sofrimento. A estética grotesca está instrinsecamente relacionada ao projeto político por trás da 

comunicação de massa brasileira. Na perspectiva de Sodré: 

 [...] o grotesco dos programas de tevê brasileiros se configura como uma 

disfunção social e artística, de tipo especialíssimo, que poderíamos chamar de 

grotesco escatológico. Aqui, o ethos é de puro mau-gosto. Por quê? Porque o valor 

estético de crítica e distanciamento é anulado por uma máscara construída com 

falsa organicidade contextual. O grotesco (em todos os seus significantes: o feio, 

o portador da aberração, o deformado, o marginal) é apresentado como signo do 

excepcional, como um fenômeno desligado da estrutura de nossa sociedade 

(SODRÉ, 1972, p. 73). 

A comunicação de massa atua como mediadora dos interesses capitalistas. Ela “é o espelho 

em que a sociedade se olha e se oferece como espetáculo” (SODRÉ, 1972, p. 39). Em uma 

sociedade marcada por grandes desigualdades, a angústia das classes menos abastadas é sufocada 

pelo riso despolitizado dos conteúdos televisivos aberrantes. Neste contexto, o grotesco atua como 

um instrumento de compensação de angústias.  

Os telejornais policiais oferecem um espetáculo de angústias cotidianas a seus espectadores. 

A contemplação midiática fornece o “afastamento necessário” para provocar satisfação catártica 

das preocupações, sem o potencial de gerar efeitos de transformação ou de formar um pensamento 

crítico. Neste caso, o que se vende é a emoção pela emoção.  

Morin (2003, p. 26) percebe na estética o potencial de fornecimento de “vias de escape em 

direção a mundos imaginários”, tendo o poder de transfigurar o sofrimento e o mal. O autor 

identifica a “estetização da dor” como um “dom sublime da arte” capaz de proporcionar ao 

espectador a dor em sua plenitude, possibilitando que ele possa enfrentar aquilo que o aterroriza. 

Nesse âmbito: 

A situação estética torna assim suportável o insuportável. Terror e piedade, os dois 

sentimentos que, segundo Aristóteles, nos invadem no espetáculo da tragédia 
ateniense, surgem efetivamente quando vemos as representações das tragédias 

humanas. Mas, agora podemos olhar de frente, em situação estética, o próprio 

terror, o horror da morte, a atrocidade do matador, o infortúnio do órfão, o 
sofrimento dos traídos, desprezados, humilhados. Opera-se assim uma catarse, 

como pensava Aristóteles, isto é, uma “purificação” do mal?, o sofrimento e a 

morte que, como o raio em direção ao pára-raios, dirigem-se em direção a esses 
personagens fictícios, outros que nós mesmos, mas com quem, de uma certa 

maneira, nos identificamos, que são nossos pára-raios imaginários, e que morrem 

em nosso lugar. E é assim que podemos consumir a morte e o destino de maneira 



 
 

 
110 

 

pasteurizada, melhor ainda sentir volúpia e gozo no estado estético (MORIN, 

2003, p. 26). 
 

Sob essa perspectiva, entendemos que a apreciação da dor mediante uma estetização possibilita 

a contemplação daquilo que, na esfera da realidade, seria insuportável para o espectador de forma 

que ele passe por um processo cartático, responsável por artificializar os efeitos que o trágico e o 

mórbido causariam se vivenciados sem esse distanciamento.  

Como pudemos verificar a partir da exposição dos múltiplos elementos presentes nas notícias 

de homicídios, é inerente ao processo de sensacionalização e dramatização do assassínio a busca 

pelo “equilíbrio” entre dois efeitos passíveis de serem causados nos espectadores: a forte emoção 

e a ruptura para além do espetacular. Entre essas duas extremidades, os noticiários tentam produzir 

suas narrativas de modo a emocionar, mas sem romper com a estrutura espetacular característica 

do meio televisivo. Nessa busca, faz-se uso de múltiplos recursos técnicos (trilha sonora, 

simulação, recursos de edição) e estéticos (o realismo, o grotesco, o drama) e apropria-se de 

linguagens emprestadas de outros produtos midiáticos (cinema, telenovela, literatura). Por meio 

desse sistema de equilíbrio, os espectadores são apresentados à fragmentos do real, o qual eles 

vivenciam sem compreendê-lo em sua plenitude. Assim, o espectador tem pequenos vislumbres de 

um todo (a violência) que choca por alguns instantes, sendo logo esquecido, pois o que fica na 

memória é o grotesco, o mórbido, ou o excepcional de cada crime. Um assassinato sucede outro 

em uma grande narrativa cotidiana da violência urbana. No capítulo 2, tratamos desses elementos 

teoricamente. A seguir, no capítulo 3, iremos verificar como os fenômenos dos quais discorremos 

se manifestaram no corpus analisado.  
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4 O HOMICÍDIO EM BRASIL URGENTE E CIDADE ALERTA 

 

O percurso traçado neste trabalho foi longo e doloroso. Lidar com a morte é uma tarefa 

difícil. Com o homicídio, a dificuldade é dobrada. O trabalho científico requer que o pesquisador 

adote um certo afastamento do objeto para melhor observá-lo, tendo a razão como seu norte. Mas 

como fazer isso quando nosso objeto é construído com o intuito de provocar emoções 

desconcertantes? Nessas situações, é preciso racionalizar o sensível e foi isso que buscamos fazer.  

Em nosso mergulho, tentamos perceber como o homicídio em Brasil Urgente (Rede 

Bandeirantes) e Cidade Alerta (Rede Record) foi construído enquanto narrativa do cotidiano 

violento. Para tanto, lançamos mão de métodos de análise quantitativos e qualitativos, buscando 

apreender o que o objeto tinha de objetivo, sem deixar de considerar seu aspecto subjetivo. Não 

procuramos aqui fazer um estudo de recepção, embora, ao escolhermos fazer uma análise 

aprofundada das reportagens mais vistas, tenhamos tentado prever um pouco das nuances do gosto 

do público por essa temática.  

Em suma, o que pudemos perceber é que o homicídio representado nesses telejornais atua 

como uma metonímia. Uma parte é usada para representar, homogeneizar e simplificar um todo 

que é mais vasto e complexo do que é apresentado. Essa parte, fragmento do real, é construída 

dentro de uma estrutura dramatizada, fazendo chorar, temer, odiar, se esgotando em si mesma como 

espetáculo.  

 

4.1  O percurso metodológico 

 

Em nossa pesquisa, o que pretendemos foi traçar um diagnóstico de como o homicídio é 

representado nos telejornais policiais. Para tanto, buscamos identificar os elementos narrativos 

constituintes das reportagens, responsáveis por sua dramatização: seus personagens, 

temporalidades, conflitos narrativos, lugares, sentimentos evocados e opiniões. O objetivo 

principal foi perceber qual era o homicídio representado nesses telejornais.  

Adotamos como método a análise de conteúdo com fundamento em Bardin (2011). De 

acordo com a autora, isso significa dizer que optamos por adotar um método que articula: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos ás condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2011, p. 47) 

Como situamos, optamos por uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo. Dessa 

maneira, consideramos tanto porcentagens que apontavam níveis de reincidência de certos 

aspectos, quanto também lançamos mão de uma análise qualitativa, visando um aprofundamento 

maior desses aspectos reincidentes. O objetivo não foi só apreender um quadro geral de 

características, buscávamos também compreender que funções esses elementos possuem dentro da 

construção narrativa das reportagens.  

Conforme já situamos, na impossibilidade de analisar todos os telejornais policiais no ar, 

optamos por delimitar dois importantes noticiários representantes desse modelo telejornalístico. 

Cidade Alerta (Rede Record) e Brasil Urgente (Bandeirantes) foram escolhidos por alguns fatores: 

são concorrentes diretos, disputando a mesma faixa de horário; adotam um formato semelhante, 

optando por um modelo de jornalismo sensacionalista com forte apelo ao popular; abordam 

principalmente notícias de violência e estão consolidados na história da televisão, sendo os 

remanescentes do telejornalismo policial dos anos 1990 e 2000. Embora os noticiários tenham 

versões regionais, escolhemos analisar as edições nacionais. A opção pelos noticiários nacionais 

foi pautada na questão do alcance (maior audiência e maior impacto por extensão territorial) e do 

volume de produção (maior número de reportagens por edição). 

A primeira etapa do trabalho foi destinada à coleta e classificação prévia do material 

coletado. Para fins empíricos, foram coletadas as reportagens dos meses de janeiro, maio, agosto e 

dezembro de 2018, disponibilizadas pelos dois noticiários em seus respectivos canais do Youtube59.  

Como desejávamos produzir uma análise mais atual possível, dentro do tempo diponível para o 

desenvolvimento da pesquisa, escolhemos o ano de 2018, primeiro ano do curso de mestrado. 

Como já explicamos na introdução, a escolha dos meses foi feita de forma aleatória através de 

sorteio e teve como objetivo ser o mais imparcial possível, buscando não condicionar os resultados 

finais da análise. Por se tratar de um material disponível na internet, o mesmo encontra-se 

fragmentado em reportagens, ou seja, não foi analisada a edição do dia como um todo, mas as 

 
59 Plataforma de vídeos online, disponível em: <www.youtube.com.br>. Acesso em: 28/05/2020. 
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matérias foram consideradas individualmente. A classificação do material recolhido teve como 

objetivo perceber o conteúdo veiculado nos noticiários de uma forma geral, compreender quais 

eram as temáticas de violência e tipos de homicídio retratados. Assim, organizamos um quadro 

geral formado pelos seguintes dados: 

 

Tabela 1 - Dados gerais apreendidos do material coletado 

Título da matéria Nomenclatura do vídeo dada pelo noticiário no 

canal do youtube. 

Assunto Temática abordada pela reportagem. 

Tipo de violência Caso a matéria tratasse de violência urbana, 

qual modalidade específica aquela reportagem 

se encaixava. Quando se tratava de homicídio, 

as classificamos a partir de tipologias que 

explicitaremos adiante. 

Mortes por homicídio Caso a matéria falasse da temática do 

homicídio, quantas vítimas seriam retratadas60. 

Arma do crime Se a reportagem fosse sobre homicídio, qual a 

arma utilizada no ato. 

Região  Que localidade do país a notícia ocorreu. 

Tempo de duração Quanto tempo dura o vídeo (a reportagem) 

Dia de upload Dia em que o vídeo foi disponibilizado na 

plataforma online. 

Número de visualizações Quantas vezes o vídeo foi assistido por 

internautas no site61.  

 

Neste primeiro quadro, foi preciso aplicar uma categorização que trouxesse uma primeira 

qualificação do homicídio retratado nas matérias sobre morte violenta. Assim, na coluna ‘tipo de 

violência’, especificamos se a reportagem tratava de violência, qual violência era retratada e, 

quando era um homicídio, aplicamos as categorias criadas para tipificar o homicídio cometido. A 

tabela abaixo traz as classificações desenvolvidas: 

 

 

 
60  Não foram consideradas tentativas de homicídio, nem mortes causadas por bala perdida. 

 
61 Embora o número de visualizações de vídeos no Youtube não seja uma ferramenta totalmente satisfatória para prever 

o interesse do público no conteúdo, devido a algoritmos utilizados no site, ainda assim, esse foi o único recurso 
disponível para que pudéssemos levar em consideração o interesse do público.  
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Tabela 2 - Tipificação dos homicídios 

Abuso de poder Homicídios causados por policiais em serviço de forma proposital 

em desacordo com a lei.  

Assassinato entre amigos Nessa categoria, inserimos assassinatos nos quais vítima e agressor 

possuíam uma relação de amizade. 

Assassinato entre 

parentes 

Essa tipologia abarcou crimes que ocorriam dentro do ambiente 

familiar que não se enquadravam na tipologia do feminicídio como, 

por exemplo, pais que matam filhos, filhos que matam pais, avós 

mortos por filhos ou netos, etc. 

Assassinato entre 

vizinhos 

Esta categoria foi usada para crimes nos quais vítima e agressor eram 

vizinhos. 

Ataque de fúria Quando a motivação do crime, apontada pela reportagem foi um 

excesso de raiva desencadeador da agressão. 

Atentado Homicídio em massa premeditado. 

Bandidos x policiais Inserimos aqui reportagens que falavam sobre homicídios ocorridos 

em um contexto de confronto entre policiais e bandidos. 

Brigas (bar, trânsito ou 

torcida) 

Aqui, incluídos assassinatos decorrentes de brigas sem motivos 

precedentes, ocorridos no momento de confronto. 

Crime organizado Foram inseridos assassinatos decorrentes de disputas entre facções 

criminosas e execuções operadas pelos “tribunais do tráfico”. 

Disputas Amorosas Essa classificação englobou assassinatos nos quais vítima e agressor 

tinham alguma relação romântica ou disputavam romanticamente 

uma terceira pessoa. Aqui estão incluídos crimes de defesa de honra 

e motivados por ciúmes: mulher que mata marido ou namorado por 

não aceitar traição ou término. Mulher ou homem que matam rivais. 

Não foram incluídos crimes nos quais homens matam suas parceiras, 

pois estes se enquadram na tipologia do feminicídio. 

Disputas entre clientes e 

prestadores de serviços 

(questões trabalhistas) 

Foram inseridos, nessa tipologia, assassinatos em contexto de 

relações trabalhistas ou de prestação de serviços. 

Erro policial Quando um erro na ação policial foi a causa do homicídio. 

Execução Essa tipificação foi escolhida para classificar homicídios nos quais a 

intenção de cometer o crime estava clara, no entanto, os motivos e os 

mandantes não estavam esclarecidos ainda. 

Feminicídio Foi atribuída essa classificação às reportagens que, ao retratarem o 

homicídio, deixam clara sua subscrição à problemática da violência 

contra a mulher, podendo ser encaixado na Lei 13.104 de 201562, 

mesmo que o noticiário não o nomeie como tal. 

Homofobia Homicídios decorrentes de aversão à homossexualidade.  

 
62 A Lei 13.104 de 2015 qualifica como feminicídio assassinatos cometido contra mulheres por razões da condição do 

sexo feminino. Isso significa dizer que está incluso aí crimes que envolvem violência doméstica e menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. A lei está disponível no site: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/L13104.htm>. Acessado em: 15.04.2020, 
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Latrocínio Essa tipificação foi usada para identificar reportagens que 

noticiavam homicídios ocorridos em contexto de roubo. 

Legítima Defesa Essa categoria foi delimitada para assassinatos nos quais o agressor 

cometeu o crime para defender a própria vida. 

Motivos Supérfluos Essa categoria foi destinada às reportagens que traziam como 

motivação do crime causas supérfluas como guardanapo, cerveja. 

Nessa categoria não estava subentendida uma briga. 

Não esclarecidos Quando a reportagem noticiava um homicídio no qual não se sabia 

as circunstâncias da morte, seus autores, nem as motivações do 

crime. 

Rituais Macabros Foram incluídos aqui assassinatos em contextos de rituais macabros. 

Testemunhas de crimes 

assassinadas 

Esta categoria incluiu crimes nos quais a vítima foi assassinada por 

ter testemunhado um crime. 

Transfobia Crimes por razões de intolerância à identidade de gênero da vítima. 

 

As tipificações apresentadas na tabela acima foram desenvolvidas a partir da identificação 

de ideias reincidentes presentes nas reportagens, ou seja, partiram de classificações dadas às 

matérias pelos próprios noticiários. Essas adjetivações foram encontradas de forma mais recorrente 

nas legendas das matérias, nos nomes dados aos vídeos no canal de cada telejornal no Youtube e 

nas passagens dos repórteres.  

Conforme proposto por Bardin (2011), fazem parte da análise de conteúdo três etapas: pré-

análise; exploração do material e tratamento dos resultados (onde são feitas a inferência e a 

interpretação). Na pré-análise, é feito o primeiro contato com o material a ser analisado. É nesse 

momento que hipóteses e objetivos são traçados e indicadores são delimitados para que se possa 

partir para a interpretação do material. Para a autora, é preciso obedecer algumas regras ao se 

escolher a amostragem a ser analisada e os indicadores que irão orientar a análise: a) a 

exaustividade que seria a “não seletividade”, ou seja, não se deve omitir nada, é preciso apresentar 

todos os elementos do corpus; b) a representatividade estipula que a amostragem deve estar de 

acordo com o universo representado; c) a homogeneidade diz respeito ao uso de técnicas 

homogêneas, dados abrangendo a mesma temática; d) a pertinência fala sobre os documentos 

retidos serem adequados como fonte de informação, correspondendo ao objetivo da análise; c) a 

exclusividade delimita que um elemento deve ser classificado em uma única categoria (BARDIN, 

2011, p. 95-98).   

O primeiro quadro apresentado fez parte de nossa pré-análise. A partir dele, foi possível 

apreender os seguintes dados: o espaço reservado para notícias de homicídio no conteúdo geral 
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veiculado pelos noticiários; regiões brasileiras mais contempladas; tempo médio de duração das 

reportagens de cada telejornal; tipos de homicídios mais retratados; armas mais utilizadas e 

matérias com maior número de visualizações.  

Na segunda fase, referente à exploração do material coletado, definimos algumas categorias 

para que pudéssemos perceber como essas narrativas eram estruturadas e se era possível realmente 

afirmar que o homicídio nesses telejornais era dramatizado. Delimitadas as categorias, fizemos 

uma nova seleção do material coletado, considerando as visualizações como um termômetro para 

perceber quais matérias poderiam gerar um maior interesse no espectador. Selecionamos as 8 

reportagens sobre homicídio mais visualizadas de cada mês dos dois noticiários. Na tabela abaixo, 

apresentamos as categorias e suas significações: 

 

Tabela 3 – Descrição das categorias de análise do quadro 2 

Legenda 
Os telejornais analisados usam legendas em suas reportagens para 

destacar aspectos importantes das notícias. 

Número de mortes Quantidade de vítimas fatais na reportagem. 

Data de upload Dia de postagem da matéria nos canais de Youtube. 

Conflito Narrativo 
Se existe um conflito (Coutinho, 2012) / intriga (Drucot; Todorov, 

1998) que orienta a estrutura narrativa da reportagem. 

Conflito real social 

Se existe um conflito orientando a reportagem que não exista 

somente na narrativa, estando também presente na sociedade 

(Coutinho, 2012). 

Estrutura da matéria 

Aspectos técnicos da estrutura das reportagens como se ela é uma 

nota, uma nota coberta, uma reportagem, uma grande reportagem, 

se tem cabeça (os vídeos geralmente cortam as cabeças veiculadas 

no jornal ao vivo), entre outros. Identificar uso de recursos como 

trilha sonora, uso de imagens de câmera de segurança e animação. 

Opiniões emitidas Verificar opiniões expressas por repórteres e apresentadores. 

Número de entrevistados Quantas pessoas foram ouvidas na reportagem. 

Local do crime Onde o crime ocorreu. 

Imagens de cobertura Quais foram as imagens utilizadas para “cobrir” a narrativa. 

Características dos 

entrevistados (as) 

Características genéricas dos entrevistados como profissão, idade, 

gênero, grau de relacionamento com o crime. 

Característica do (a) (s) 

agressor (a) (s) 

Características genéricas do (a) (s) agressor (es) (a) (as) como 

profissão, idade, gênero. 

Característica da (s) 

vítima (s) 
Características genéricas da vítima como profissão, idade, gênero. 

Autoridades entrevistadas Que autoridades foram ouvidas na matéria. 

Link com outros crimes 
A notícia liga o crime a outros? É dada uma ideia de “onda de 

violência”? 
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Caracterização simbólica 

da vítima 

Como a reportagem caracteriza simbolicamente a vítima, como ela 

é construída enquanto personagem, que adjetivos e ideias são 

instrumentos dessa categorização? 

Caracterização simbólica 

do agressor (es) (a) (as) 

Como a reportagem caracteriza simbolicamente o agressor, como 

ele é construído enquanto personagem, que adjetivos e ideias são 

instrumentos dessa categorização? 

Caracterização simbólica 

dos entrevistados (as) 

Como a reportagem caracteriza simbolicamente os entrevistados, 

como eles são construídos enquanto personagens, que adjetivos e 

ideias são instrumentos dessa categorização? 

Caracterização simbólica 

do local do crime 

Quais signos do imaginário social são recorridos para caracterizar 

o local do crime? Exemplo: local perigoso, deserto. 

Caracterização simbólica 

do crime 
Quais adjetivos são usados para qualificar o crime. 

 

Um importante aspecto que pretendíamos apreender com essa tabela era se o conflito sob o 

qual as reportagens se estruturavam partia do social ou se ele só existia no plano narrativo, como 

um “pseudoconflito” (COUTINHO, 2012). Essa percepção ajudaria no entendimento de qual 

função cada personagem assumiria na trama. 

Após a fase de exploração do material, na qual codificamos os dados coletados e os separamos, 

segundo nossas próprias tipificações, foi possível partimos para a parte do tratamento dos dados e 

resultados, onde operamos inferências e interpretações dos mesmos à luz de nosso conhecimento 

teórico. Foi uma fase importante para a pesquisa, pois nela foi possível que – como pesquisadores 

– derrubássemos nossos próprios “pré-conceitos”, abrindo espaço para novas perspectivas sobre 

como o homicídio é construído nesses noticiários. Conforme apontamos no início do capítulo, 

nossa análise operou um constante diálogo entre o papel de pesquisador e espectador. 

 

4.2  Fragmentos do homicídio  

A primeira etapa de nossa análise de conteúdo demonstrou algo que já havíamos imaginado 

no início de nossa trajetória: as notícias de homicídio ocupam uma expressiva porcentagem do 

conteúdo geral dos dois noticiários, chegando a 40,68% em Cidade Alerta e 37, 2% em Brasil 

Urgente. A tabela abaixo aponta as extensões do corpus de análise: 
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Tabela 4 - total de reportagens sobre homicídio / total coletado 

 Cidade Alerta Brasil Urgente 

Total de matérias coletadas: 472 1503 

Quantas falavam de homicídio: 192 560 

 

 A partir desses dados, podemos inferir com maior propriedade que o mórbido pode ser 

entendido como um valor notícia nos dois noticiários. Ao explorarmos com maior profundidade, 

os tipos de homicídios noticiados, percebemos que, além de uma predileção pela morbidez, Cidade 

Alerta e Brasil Urgente deram uma maior preferência para um tipo específico de homicídio: o de 

motivações passionais. Os crimes passionais se referem às ações violentas nas quais o infrator age 

movido por um forte impulso de raiva ou outra emoção, agindo sem premeditação, geralmente em 

situações de ciúmes, posse ou vingança.  

Historicamente, os homicídios passionais brasileiros têm um forte vínculo com o preconceito 

de gênero. Batista (2016, p. 5-7) explica que já existiram muitos tipos de punições para esse crime. 

No período colonial, esse tipo de assassinato era concedido como direito ao marido traído por sua 

esposa. Em 1890, a absolvição do homem que assassinava a parceira passou a ser concedida com 

a comprovação de que o crime havia sido cometido sob estado de perturbação mental do agressor, 

que podia ser comprovado a partir da demonstração de que a vítima era infiel. Quase um século 

depois, poucas mudanças ocorreram nesse setor. Em 1960, os homicídios passionais dentro de 

relações matrimoniais podiam ser absolvidos sob a justificativa de “legítima defesa da honra”. 

Conforme salienta Batista, somente  em 1970, começou a diminuir a impunidade graças à atuação 

dos movimentos feministas. O marco crucial da separação do homicídio passional dos crimes de 

gênero foi a aprovação da Lei do Feminicídio (Lei 13.104), no ano de 2015. A partir de então, 

crimes cometidos contra mulheres, por razões de gênero, começaram a ser enquadrados em um 

conjunto de penas específicas. A medida foi um grande passo para que se lutasse contra o histórico 

de impunidade e, também, para desvincular o assassinato de mulheres das narrativas de “amor 

excessivo” que mascaravam a misoginia presente na sociedade.  

A forte relação histórica entre os crimes passionais e as questões de gênero pôde ser verificada 

também em nossa pesquisa, uma vez que a maioria das vítimas de homicídios passionais retratados 

por Cidade Alerta e Brasil Urgente foram mulheres. Entretanto, também se fazem presentes crimes 
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cometidos entre familiares, amigos e vizinhos, muitos desses, motivados por vingança. Nas tabelas 

abaixo, estão listados os tipos de homicídio mais noticiados nos telejornais: 

 

Tabela 5 - ranking de homicídios mais noticiados em Cidade Alerta63 

Feminicídio 89 

Não esclarecidos 23 

Bandidos X Policiais 18 

Assassinato entre parentes 14 

Execução 7 

Assassinato entre amigos 7 

Latrocínio 6 

Disputas entre clientes e prestadores de 

serviços / questões trabalhistas 

6 

Disputas Amorosas 5 

Crime organizado 5 

Assassinato entre vizinhos 2 

Brigas (bar, trânsito, torcida) 2 

Rituais Macabros 1 

Testemunhas de crimes assassinadas 1 

Legítima Defesa 1 

Motivos supérfluos 1 

Transfobia 1 

Erro policial 1 

Atentado 1 

Homofobia 1 

 

 
63 As definições das tipificações utilizadas se encontram na tabela 2.  
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Tabela 6 - ranking de homicídios mais noticiados em Brasil Urgente64 

Feminicídio 147 

Latrocínio 130 

Bandidos x policiais 91 

Execução 72 

Brigas (bar, trânsito, torcida) 28 

Disputas entre clientes e prestadores de serviços 

/ questões trabalhistas 

24 

Assassinato entre parentes 23 

Disputas amorosas 11 

Atentados 11 

Não especificado 6 

Ataque de fúria 6 

Crime Organizado 4 

Transfobia 2 

Assassinato entre amigos 2 

Assassinato entre vizinhos 1 

Abuso de poder 1 

Homofobia 1 

 

 Como pode ser observado nas tabelas acima, os dois telejornais deram grande enfoque para 

as reportagens de feminicídio. Em termos legais, o crime não é mais tipificado como um crime 

passional (BATISTA, 2016). No entanto, resolvemos tratá-lo como tal em nosso trabalho, pois a 

maneira com a qual as reportagens foram construídas, em sua maioria, tratam o crime dessa 

maneira. Assim, no total de 236 reportagens coletadas sobre o feminicídio, somente três veiculadas 

por Brasil Urgente, em agosto de 2018, e 1 noticiada por Cidade Alerta,  em dezembro do mesmo 

ano, o retrataram como uma problemática social. As demais noticiaram essa infração como caso 

isolado e associaram o crime à traição, ciúmes e ao acesso de raiva.  

 
64 As definições das tipificações utilizadas se encontram na tabela 2. 
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 É um interessante trabalho de reflexão tentar compreender porque o feminicídio foi o tipo 

de morte violenta mais reportado nesses telejornais. Afirmamos isso porque, segundo dados do 

Atlas da Violência de 201965, as maiores vítimas de homicídio foram homens, representando 92% 

dos assassinatos até o ano de 2017 (último ano com levantamento divulgado). Do total de 65.602 

homicídios computados no país, 4.936 foi o número correspondente à mulheres assassinadas, maior 

taxa dos últimos 10 anos. Além disso, ainda segundo os dados, 51,7% dos homens assassinados 

por homício no Brasil são negros. Embora seja um número relativamente expressivo – que veem 

aumentando ao longo dos anos –, acreditamos na existência de duas outras motivações que levaram 

os dois noticiários a reportarem, majoritariamente, feminicídios: o forte potencial de dramatização 

que esse crime possui e, talvez o mais importante, a tramitação de projeto de lei responsável por 

agravar a pena para o crime.  

 A lei de feminicídio foi aprovada em 2015. Entretanto, o aumento progressivo do crime ao 

longo dos anos alertou autoridades para a necessidade de aplicação de medidas mais eficazes de 

combate à infração. Assim, em 2018, foi aprovado o projeto de lei que previa um aumento da pena 

nas seguintes circunstâncias: quando a vítima for portadora de alguma deficiência; quando o crime 

for praticado na frente de um filho e quando executado na frente de câmeras ou divulgado na 

internet. A aprovação desse projeto de lei, talvez, tenha influenciado os critérios de seleção da 

notícia desses telejornais. 

 Ao olharmos para as demais colocações do ranking dos dois telejornais, podemos perceber 

algumas diferenças entre os dois programas. Enquanto Cidade Alerta noticia mais homicídios 

passionais ou de caráter inusitado, Brasil Urgente privilegia também os latrocínios, os assassinatos 

provenientes de ações do crime organizado e os confrontos entre “bandidos e policiais”. A partir 

desses dados e da nossa observação dos noticiários, percebemos que, embora os dois telejornais 

mantenham uma aproximação da corporação policial, Brasil Urgente foi o que mais estreitou sua 

relação com a instituição, fazendo extensas coberturas de operações policiais e trazendo, também, 

entrevistas longas com o secretário de segurança paulista.  

 A tipificação “bandido x policiais” ocupou o terceiro lugar no ranking dos dois noticiários, 

o que deixa claro, conforme já salientado, o alinhamento editorial dos telejornais com a corporação 

 
65 O Atlas da violência é fruto da parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, estando disponível em: <www.ipea.gov.br>. Acessado em: 15/04/2020.  
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policial. Um caso marcante, intensamente veiculado nos dois noticiários foi o assassinato da 

policial militar Juliane, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. As reportagens dos dois 

noticiários adquiriram caráter serial, acompanhando desde as primeiras pistas da investigação, até 

a localização do cativeiro onde a policial foi detida. Nessa categoria, além de casos de policiais 

assassinados por bandidos, também estão aquelas que mostram o contrário.  

 Ocupando o segundo lugar no ranking de Brasil Urgente e sétimo em Cidade Alerta, o 

latrocínio é um dos crimes mais cometidos no país. De acordo com o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, entre 2017 e 2018, era cometido um latrocínio a cada 23 homicídios nas 26 

Unidades da Federação (exceto a Bahia). No telejornal da Bandeirantes, foi marcante a narrativa 

de uma “onda mortes por roubo de celular”, intensamente veiculada em agosto e dezembro desse 

ano. Vários latrocínios foram noticiados sob essa legenda. Nos meses de maio e dezembro também 

foi marcante a narrativa de uma “onda de assaltos a bancos”.  Já o telejornal da Rede Record não 

se interessou em criar uma grande narrativa para inserir os latrocínios reportados como o seu 

concorrente.  

 Em suma, o que pudemos verificar a partir da observação dos rankings de tipos de 

homicídios de cada noticiário foi que os dois dão grande importância à veiculação de crimes 

passionais, em especial o feminicídio (sua versão dramatizada). Entretanto, Brasil Urgente tem um 

conteúdo mais diversificado do que Cidade Alerta, dando grande enfoque às mortes decorrentes de 

roubos, crime organizado e confrontos policiais. Observamos outra discrepância, quando 

verificamos os tipos de armas usadas nos crimes. As tabelas abaixo mostram o ranking de armas 

mais utilizadas nas reportagens veiculadas pelos dois telejornais: 

 

Tabela 7 - Ranking de "armas" mais utilizadas em Cidade Alerta 

Arma de fogo 68 

Faca 41 

Força bruta 17 

Fogo 2 

Enterrado vivo 1 

Marreta 1 

Carro66 3 

Cadeira 1 

 
66 Nesse caso, a utilização do carro como arma do crime não se refere a homicídios resultantes de acidentes no trânsito. 
Nessas reportagens o carro foi usado na intenção de matar a vítima por atropelamento. 
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Machado 2 

Afogamento 3 

Garrafa 1 

Veneno 1 

Pedra 1 

Mala 1 

Banco de metal 1 

Calça 1 

Canivete 1 

Remédios 1 

Não especificado 45 

 

 

Tabela 8 - Ranking de "armas" mais utilizadas em Brasil Urgente 

Afogamento 7 

Arma de fogo 342 

Carro 5 

Enxada 3 

Faca 76 

Fogo 1 

Foice 1 

Força Bruta 72 

Machado 1 

Madeira 4 

Marreta 2 

Martelo  1 

Não 

especificado 

35 

Pedra 2 

Punhal 3 

Sutiã 1 

Tesoura 4 

 

De acordo com as tabelas, podemos perceber que os tipos de armamentos mais utilizados 

foram, respectivamente: arma de fogo, faca e a própria força (força bruta). Esse padrão se repete 

nos dois noticiários. A arma de fogo é geralmente associada à execução de crimes que tenham certo 

nível de premeditação, uma vez que sua função única é letal. Já outros objetos como facas, força 

corporal, madeiras, entre outros, possuem outras finalidades, o que garante a eles uma associação 

mais recorrente ao crime não premeditado ou ao próprio crime passional.  
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Quando fazemos uma comparação entre o número de armamento de fogo utilizado nas 

reportagens dos dois telejornais com o somatório dos demais objetos utilizados, verificamos que 

em Cidade Alerta o número desses outros objetos superou o número correspondente a armas de 

fogo. Ou seja, tivemos uma porcentagem aproximada de 35,42% de reportagens nas quais a arma 

do crime era arma de fogo, enquanto, 41,14% foram outros itens. Já em Brasil Urgente, as armas 

de fogo superam a porcentagem dos demais itens. Assim, em aproximadamente 61% das 

reportagens a arma do crime utilizada foi arma de fogo e em 39% outros itens.  

A partir desses dados, poderíamos inferir que Cidade Alerta retratou mais homicídios sem 

premeditação e Brasil Urgente deu espaço para aqueles que foram premeditados em algum nível. 

Entretanto, o alto uso de arma de fogo nas reportagens dos dois telejornais aponta para uma 

incoerência narrativa presente em suas reportagens. Enquanto os dois noticiários defendem uma 

política que permita o armamento da população para legítima defesa, suas reportagens demonstram 

que essa iniciativa é falha, pois nelas a arma de fogo é utilizada principalmente em mortes dentro 

de casa. 

Nessa etapa preliminar, percebemos, também, que o aspecto presente nas narrativas dos 

telejornais analisados mais dissonantes da realidade brasileira é o número de crimes retratados em 

cada região do país. Os dois programas noticiaram, principalmente, homicídios cometidos na 

região sudeste. Essa região representou, aproximadamente, 87,3% do conteúdo de Cidade Alerta e 

70,83% de Brasil Urgente. No entanto, de acordo com os dados do Atlas da Violência do Ipea de 

2019, nos últimos anos, as regiões Norte e Nordeste foram as com maiores índices de homicídios 

no país. 

 Os dados gerais apresentados demonstraram que o homicídio em Cidade Alerta e em Brasil 

Urgente não é um retrato fidedigno do crime no Brasil. Nos noticiários, a representação da morte 

violenta se comporta como um fragmento. Embora, não seja totalmente dissonante da realidade, 

ele hiperboliza algumas partes e apaga outras conforme convém sua linha editorial. Percebemos 

também que o debate público influencia diretamente no valor notícia dos telejornais. Diante disso, 

enquanto os jornais tentam incitar esse debate a partir da criação de ondas de violência, eles também 

são influenciados pelos debates que vem sendo promovidos na esfera pública e política como a 

temática do feminicídio.  
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 No capítulo 2 desta pesquisa, havíamos explicado que a fragmentação é inerente ao 

telejornalismo (COUTINHO, 2012; MARCONDES FILHO, 1988), podendo ser evidenciada na 

mistura de formatos e, também, na dificuldade de se retratar a realidade de forma concreta. 

Conforme Machado (2000) explicita, o programa noticioso de televisão é um espaço de enunciação 

no qual a notícia é construída mediante a mescla de relatos. Sob esse ângulo, é possível 

compreender que no noticiário são veiculadas parcelas do real. Essas nada mais são do que pontos 

de vista, percepções subjetivas dos acontecimentos que podem ser influenciadas por juízos 

provisórios (HELLER, 1989) ou preconceitos. Também é importante destacar que a escolha dos 

acontecimentos a serem noticiados e a forma na qual eles serão transformados em notícia é mediada 

por decisões editorias que levam em conta valores-notícia e interesses mercadológicos.  

 No caso específico das reportagens de Cidade Alerta e Brasil Urgente analisadas, 

acreditamos que o destaque dado ao feminicídio tenha origem em dois pontos principais: o 

potencial de dramatização e envolvimento emocional que os chamados “crimes de amor” 

proporcionam e, também, o enfoque editorial que, provavelmente, encarou o debate social sobre a 

temática como indicativo de um possível interesse do público.  

 

4.3 Sucessos de audiência: reflexão sobre os homicídios mais vistos 

 Conforme enfatizamos anteriormente, fizemos a seleção das reportagens mais vistas a partir 

do número de visualização dos vídeos disponíveis no canal dos noticiários na plataforma de vídeos 

online Youtube. Embora não seja, necessariamente, um índice eficiente para medir o interesse do 

público, pode ser um termômetro interessante, uma pista de que tipo de reportagem possa interessar 

mais o espectador. Curiosamente ou não, os padrões evidenciados no quadro geral acabaram se 

repetindo nesse corpus menor. Foram um total de 64 reportagens analisadas em profundidade, 32 

de cada noticiário. Entre as mais vistas de Cidade Alerta, 25 foram referentes aos homicídios 

passionais, em maioria o feminicídio tratado como tal. E 7 se referem às mortes ocasionadas de 

disputas entre “bandidos”67 e policiais.  Em Brasil Urgente, novamente, houve uma maior 

diversificação do conteúdo. Foram 12 reportagens sobre homicídios passionais, 4 sobre homicídios 

 
67 O significado do termo “bandido” com o qual trabalhamos em nossa tipificação está alinhado semânticamente com 

o uso da palavra nos noticiários. Assim, partindo do princípio que nos programas é estabelecida uma relação de 

oposição entre bandido e cidadão, podemos entender que esse não tem o direito de exercer a cidadania, estando à 
margem.  Explicaremos melhor esse ponto no item 3.6.3.  
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relacionados ao crime organizado, 6 oriundas de disputas entre policiais e bandidos, 1 de 

classificação indefinida, 1 de assassinato em família com premeditação, 1 de disputa trabalhista e 

7 latrocínios.  

 Embora, tenha havido uma diferenciação na temática, a construção narrativa dos noticiários 

apresentou um padrão muito aproximado. Quando as reportagens tratavam de homicídios 

passionais ou feminicídios, a narrativa era estruturada a partir de uma ideia de fatalidade, na qual 

o crime teria ocorrido pelo descontrole emocional ou pela falta de diálogo. Nessas narrativas e nas 

que envolvem outros tipos de assassinatos entre familiares, a ideia de degradação moral da família 

e da sociedade aparece, explicitamente, nas falas dos apresentadores.  

Em matérias sobre o crime organizado, uma temática presente foi a ideia de impunidade e 

da reincidência criminal. O mesmo ocorreu quando as reportagens noticiavam latrocínios. O 

confronto entre as figuras de trabalhador e do “bandido”/infrator esteve presente em quase todas 

as reportagens de homicídios não passionais, e pôde ser observada em um caso de feminicídio 

veiculado nos dois jornais no qual uma trabalhadora foi morta e violentada ao sair de casa para o 

trabalho.  

Já em notícias que traziam poucas informações sobre vítimas e infratores, por falta de 

apuração ou por esse aprofundamento emocional já ter sido feito em outras reportagens sobre o 

caso, as narrativas se concentraram nas ações policiais e no trabalho de investigação criminal. 

 Os dois telejornais deram muito espaço para imagens de câmeras de seguranças que 

mostravam a ação se desenrolar sem cortes na tela. Também foram muito utilizadas como imagens 

de cobertura fotos de corpos levemente desfocados. As imagens de velórios também estiveram 

presentes nas reportagens observadas. Outra imagem recorrente foi a da retirada de corpos dos 

locais do crime. Uma das reportagens, de agosto de 2018, veiculada por Cidade Alerta, mostra, 

durante 9 minutos, um corpo de uma mulher, vítima de violência sexual e feminicídio, sendo 

retirado do local do crime com familiares ao redor em prantos.  

A partir da análise mais aprofundada das reportagens de Cidade Alerta e Brasil Urgente, 

podemos perceber que a estética do fait divers é muito presente nesses noticiários que se apropriam 

do caráter mórbido ou inusitado de cada homicídio e o extrapola ao nível máximo do sensacional; 

e as sensações são muitas: dor, adrenalina, tristeza, choque, revolta e medo. Essas são emoções não 
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só provocadas sensorialmente como faladas nas reportagens, seja nos textos dos repórteres e 

apresentadores ou dos próprios entrevistados.   

Existem diferenças na estruturação das reportagens de cada noticiário. Cidade Alerta 

veicula menos matérias por edição e, em contrapartida, produz reportagens que duram uma média 

de 6 a 10 minutos. Nessas narrativas sonoras e offs são muito explorados e se faz muito uso de 

trilhas sonoras e dramatização de cenas dos crimes. Já Brasil Urgente traz mais reportagens por 

edição com tempo de duração mais curto, geralmente, de 2 a 4 minutos. Também veiculam muitas 

notas cobertas, videotaipes - longos offs de ações gravadas em tempo real e comentadas por repórter 

e apresentador. Aqui, a imagem sem cortes, crua, é mais valorizada. No noticiário da Bandeirantes, 

o recurso da trilha sonora foi pouco utilizado em relação ao concorrente.  

Ao olharmos para o eixo da categorização simbólica do crime68 nas reportagens analisadas 

e considerarmos as palavras e adjetivos mais utilizados em cada reportagem para representar o 

crime cometido, produzimos a tabela abaixo: 

 

Tabela 9 - termos utilizados para categorizar simbolicamente os crimes 

Mistério 8 

Tragédia 6 

Vingança 6 

Crueldade 4 

Briga 4 

Bárbaro 3 

Falta de conversa 2 

Covardia 2 

Violento 2 

Perverso 2 

Devastador 2 

Inesperado 2 

Brutalidade 2 

 
68 Pode ser verificado no quadro dois em anexo  
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Chocante 2 

Triste 1 

Falta de consciência 1 

Passional 1 

Premeditado 1 

Fim de juras de amor 1 

Monstruoso 1 

Inferno 1 

Besteira 1 

Dramático 1 

Estopim 1 

Martírio 1 

Horrível 1 

Aterrorizante 1 

 

 Como demonstrado na tabela acima, as palavras “mistério” e “tragédia”  foram as mais 

utilizadas para classificar simbolicamente os homicídios nas reportagens. Estando presentes nas 

falas dos apresentadores e repórteres. Quando não apareciam nas falas, podiam ser encontradas nas 

legendas. As palavras são, frequentemente, utilizadas em narrativas de suspense e podem ser usadas 

como ganchos narrativos para despertar o interesse do espectador ao aparecerem no início das 

narrativas ou nas próprias legendas. O termo tragédia tem forte vínculo com emoções como dor, 

sofrimento, choque e o mórbido. Também é interessante pensar que, em termos aristotélicos, 

tragédia é a própria imitação da ação. Fazendo uma abstração, talvez poderíamos dizer que o ato 

homicida, caracterizado como trágico dentro da narrativa televisiva, seria a própria imitação do ato 

proibido, repudiado e temido. O uso do termo mistério é ainda mais interessante, pois, na maioria 

das vezes em que foi utilizado, não havia realmente um caráter misterioso na notícia. 

 O que queremos dizer é que a qualificação foi utilizada mesmo para reportagens que 

traziam motivação do crime, identificação de vítimas, agressores e circunstâncias em que o crime 

ocorreu. Paralelamente, essas notícias tratavam de crimes passionais em que maridos matavam suas 

esposas. Acreditamos que “misterioso” foi utilizado como uma forma de expressar que, mesmo 
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sendo conhecidas as motivações, o crime não poderia ser justificado por vias racionais devido a 

sua brutalidade, sendo necessário atribuir a ele uma “aura” quase sobrenatural. As demais palavras 

utilizadas também ajudam a conferir um caráter passional às notícias, atribuindo-lhes uma raiz 

emocional mesmo quando essas não as tinham.    

 A característica mais marcante que pudemos observar nessas matérias é a necessidade 

demonstrada pelos noticiários de montar o homicídio como um quebra-cabeça. Uma vez que o 

morto não está presente para que o espectador o conheça e se identifique com ele, é preciso 

recuperar seus vestígios, a partir de um processo de transformação do morto em vítima. Esse 

processo só é possível por meio da construção narrativa do homicídio. Nela, a vítima se torna 

personagem e o homicídio a sobrepõe, transformando-a em mais um de seus elementos. É preciso 

montar os vestígios do crime em seus detalhes para que ele possa ser esquecido e, ou, retomado de 

acordo com a sensação de encerramento da narrativa. Nos noticiários, um crime abre espaço para 

outro. Para que se dê adeus a um homicídio é necessário que se reencene o assassinato do início 

até as suas últimas consequências, ou seja, é preciso reconstruir todos os vestígios do crime: 

personagens, circunstâncias, motivações, armas, punição. É essa construção que orienta a 

circularidade narrativa nos noticiários, como veremos a seguir. 

 

4.4  Circularidade Narrativa  

Quando falamos em circularidade narrativa, estamos nos referindo ao processo de 

serialização da notícia, ou seja, a transformação do fato em uma série de reportagens. Conforme já 

explicitamos, anteriormente, é comum no telejornalismo que “suítes” tragam os desdobramentos 

de notícias tratadas em edições antigas. Isso ocorre quando novas informações chegam ao 

conhecimento. Nem todas as notícias com desdobramentos ganham “suítes” nos telejornais. Isso 

vai depender dos interesses editoriais do programa.  

O que percebemos em nossa análise de Cidade Alerta e Brasil Urgente é que a retomada 

da notícia de homicídio é mediada por um processo que muito se assemelha a um grande velório. 

Conforme a cultura cristã, o velório é um momento não só de despedida do corpo morto como 

também de lembrança e celebração da vida daquele que partiu. A função maior desse rito, na 

contemporaneidade, é de amenizar a dor da perda sentida pelos vivos, ou seja, atua como uma 

preparação na qual o adeus é dado aos poucos. As narrativas de homicídios funcionam também 



 
 

 
130 

 

como um rito, não de adeus à vítima, mais um adeus a uma sensação, seja de medo, raiva ou 

impotência. É preciso preparar o leitor para àquela emoção que o programa planejou provocar.  

 No segundo capítulo dessa dissertação, trouxemos a problematização sobre a prática da 

neutralização da notícia nos telejornais, produzida a partir do estabelecimento de um equilíbrio 

entre de notícias tristes e felizes, feito com o intuito de amenizar os possíveis efeitos negativos 

provocados no espectador, afinal, o telejornalismo também é entretenimento dentro da lógica do 

espetáculo (MARCONDES FILHO, 1988).  

Levando em consideração essa perspectiva teórica e o que foi percebido durante o processo 

de análise do material coletado, percebemos que a sensação de encerramento da narrativa também 

pode provocar essa neutralização, principalmente, quando os culpados recebem algum tipo de 

punição, mesmo que não seja considerada severa o suficiente. É por isso que acreditamos que essa 

necessidade faz com que os noticiários policiais tratem suas reportagens de homicídios como 

“velórios”, no sentido de velar, não o morto, mas o crime. É nesse processo de velar o crime que 

se constrói o homicídio dramatizado, composto por cada detalhe e personagem inerente à narrativa. 

O rito só se conclui quando todas as peças estão montadas, preparando o público o “grande adeus”.  

 Assim, conforme observamos em nosso quadro geral, muitas reportagens de homicídios 

foram retomadas em caráter serial, enquanto as investigações criminais se desenrolavam. A 

assinatura dada a esses conjuntos de reportagens é montada a partir da junção da palavra caso e o 

nome da vítima, ou sua profissão. Alguns exemplos vistos nas legendas das reportagens foram: 

“caso Eloizi”; “caso de copeira assassinada”; “caso de policial Juliane”. O termo “caso” é utilizado 

no vocabulário policial para designar uma ocorrência criminal.  

 No grupo de reportagens mais visualizadas, esteve o caso da policial Juliane. Entre as 8  

reportagens mais vistas em Brasil Urgente, no mês de agosto de 2018, 5 das mais vistas foram 

sobre esse homicídio. Em Cidade Alerta, 2 reportagens mais vistas foram sobre o caso. Nos dois 

noticiários, as coberturas se estenderam durante todo o mês de agosto de 2018. As primeiras 

matérias trouxeram os bastidores das buscas pela policial militar desaparecida. Após uma semana 

de cobertura, o corpo de Juliane foi encontrado em um porta-malas de um carro abandonado na 

comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Com as primeiras informações vindas de investigações, 

construiu-se uma narrativa romântica: Juliane havia se relacionado com uma mulher antes de 

desaparecer em um bar da comunidade. A seguir, vieram notícias que incitavam a busca pela 
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“mulher misteriosa” que havia seduzido a policial e a entregado aos bandidos. Descobertos os 

autores do crime, as reportagens acompanharam as buscas pelo cativeiro onde a policial havia sido 

torturada e morta. A série de matérias nos dois noticiários terminou com a mãe de Juliane em 

prantos pedindo justiça. 

 Durante um mês inteiro, o espectador conheceu e velou, não Juliane, mas o homicídio que 

era construído midiaticamente. Sobre a policial, o espectador só soube que era soldado, cuidava da 

mãe doente e que era chamada de “menina sorriso”. A orientação sexual da vítima ficou 

subentendida: Juliane se interessou por uma outra mulher. Sobre os criminosos, pouco se soube, 

somente os nomes e o envolvimento com o tráfico de drogas A narrativa foi construída como uma 

história de amor que não teve um desfecho feliz e as cenas que compuseram os episódios se 

centravam nas ações policiais e na reconstituição gráfica do envolvimento entre Juliane e a “mulher 

misteriosa”. Somente quando o cativeiro foi encontrado, o homicídio pode ser totalmente 

reencenado e o espectador pode dar adeus ao “caso da PM Juliane”.  

É preciso ressaltar que foi possível perceber outro tipo de circularidade da notícia presente em 

Brasil Urgente. Nesse telejornal, ao longo de 2018, foram noticiados muitos casos de homicídios 

resultantes de assaltos a bancos ou roubos de celulares. Esses crimes foram noticiados de forma 

serial a partir da denominação de “ondas”.  Essa denominação serve para apontar um aumento de 

casos simultâneos de determinado tipo de infração. Não necessariamente essas “ondas” presentes 

nos telejornais refletem um aumento estatístico real, existindo somente em um plano narrativo. 

Assim, tanto nos casos de assaltos a bancos, quanto nos roubos de celular, os crimes não 

aconteceram em um espaçamento temporal próximo, muito menos tinham algum tipo de ligação 

real como mesmo bairro ou região, ou mesmos criminosos.   

 

 

4.5  Fato x Opinião 

 Uma característica marcante dos telejornais policiais é o caráter opinativo. Ao contrário do 

que se indica nos manuais de telejornalismo, o apresentador faz longos discursos e comentários 

pessoais sobre as reportagens veiculadas. Também é comum que sejam feitas enquetes ao vivo que 

medem a opinião dos espectadores sobre questões de segurança pública. Geralmente, a volta dos 
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comerciais, as “cabeças” e “as notas pé” das reportagens são os espaços reservados para as opiniões 

do público e dos apresentadores.  

 Em nossa observação das reportagens dos telejornais, a apreciação das opiniões emitidas 

nas edições foi prejudicada, uma vez que a maioria dos vídeos que tivemos acesso tiveram suas 

“cabeças” editadas. Mesmo assim, foi possível observar essa característica e ter um panorama de 

algumas opiniões emitidas nas reportagens. O que pudemos perceber é que, geralmente, os 

apresentadores acabam emitindo dois tipos de opiniões nas partes introdutórias ou nas conclusões 

das reportagens: juízos de valor sobre motivações dos crimes ou opiniões políticas que usam a 

reportagem como exemplo. Conforme havíamos ressaltado no segundo capítulo deste trabalho, é 

possível verificar aproximações entre o pensamento cotidiano e a forma na qual a realidade é 

representada na televisão. Como havíamos destacado, o ritmo veloz da televisão dificulta que se 

trate dos debates sociais com o devido aprofundamento. Devido a esse fator, na televisão é comum 

se recorrer a fórmulas explicativas predefinidas e compartilhadas socialmente, essas podem 

corresponder, como vimos, ao que Heller (1989) chama de “juízos provisórios” ou 

“ultrageneralizadores”. A tabela abaixo traz algumas opiniões emitidas nos telejornais: 

 

Tabela 10 - opiniões emitidas nas reportagens mais visualizadas 

Onde é que a nossa sociedade vai chegar para gente continuar tendo relatos e esses crimes 

continuarem acontecendo? A família vai por água abaixo, os valores, a ética moral e os valores 

da família já estão se perdendo a cada dia (BRASIL URGENTE, 04/01/2018) 

 

Você sabe porque eu comecei falando sobre a pena de morte, né? Esse indicativo que mostra que 

boa parte da população é a favor  justamente pela notícia que eu vou dar agora na sequência. Em 

menos de 24 horas, três casos de mulheres que foram brutalmente agredidas pelos próprios 

parceiros foram registrados na região de Rio Preto, em São Paulo (BRASIL URGENTE, 

08/01/2018) 

 

Não é comum ninguém imprimir uma agressão tão brutal dessa contra uma pessoa gratuitamente 

não. Pode haver aí uma discussão e alguém acabou motivando a raiva do outro. É um caso ainda 

a ser esclarecido (BRASIL URGENTE, 06/01/2018) 
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Quantas pessoas estão querendo tirar a ordem do Brasil em um momento tão difícil como esse 

que a gente vem enfrentando nesses últimos dias. Mataram um rapaz, tiraram uma vida de um 

trabalhador (BRASIL URGENTE, 30/01/2018) 

 

O tempo que ele passou na prisão foi em vão para ele aprender a se comportar em sociedade 

(CIDADE ALERTA, 06/01/2018) 

 

Tome cuidado com as pessoas que você conhece na internet porque a internet...na internet, todo 

mundo é bonito (CIDADE ALERTA, 27/08/2018) 

 

Se no Brasil a legislação fosse severa, se ele se inspirasse em países como a China, para você ter 

uma ideia, não é intolerante, é intolerante mais um. Eles não toleram o traficante de drogas e não 

toleram nem usuário de drogas. Na Indonésia, se você for detido pela polícia com mais de 5 g de 

qualquer tipo de droga, imediatamente, você vai para cadeia e vai ficar um bom tempo por lá (...) 

Tudo ao contrário do Brasil, tem que ter pena de morte aqui? Não evidentemente que não não. 

Não é a morte que você tem que dar mesmo que se a pessoa tiver entrado na cadeia porque matou 

alguém. Mas, você precisa ter uma certa intolerância para que essas pessoas não cometerem esse 

tipo de crime, prisão perpétua muito possivelmente (CIDADE ALERTA, 15/01/2018) 

 

A notícia que faz com que nós brasileiros trabalhadores inocentes acreditemos com ainda mais 

desconfiança no código penal do país (...) Hoje, esse homem que matou o casal está livre e vai 

cumprir o restante da pena em regime aberto, para vergonha de nós inocentes, para vergonha 

também das pessoas que trabalham defendendo a justiça brasileira/ Pode ter certeza,num país 

decente, esse rapaz jamais ganharia a liberdade jamais. Se não ficasse até o último dia da vida 

dele atrás das grade.s Sem dúvida nenhuma, esse menino seria levado para o corredor da morte. 

Aqui, no Brasil, corredor da morte não adianta muito, pelo contrário, muitos inocentes morreram, 

muita gente sem poder de defesa morreria, mas a prisão perpétua já passou da hora (CIDADE 

ALERTA, 17/01/2018) 
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 Nas opiniões emitidas acima, é possível identificar alguns posicionamentos: a) degradação 

moral da instituição familiar como causa e/ou resultado do crime; b) defesa da implementação da 

pena de morte; c) amenização do crime de feminicídio, ao tratá-lo como fruto de acessos de raiva; 

d) descredibilização da eficiência do sistema punitivo brasileiro; e) responsabilização da vítima 

pelo crime.  

 Como podemos perceber, está muito presente no discurso dos noticiários o desejo de 

endurecimento penal e de crítica ao modelo punitivo brasileiro. Essas opiniões foram emitidas em 

um cenário político que teve como característica a insurgência de um pensamento mais conservador 

no Brasil. É importante lembrar que o ano de 2018 foi ano eleitoral que elegeu um presidente que 

tem pensamento alinhado à ideologia dos telejornais analisados69. Curiosamente, José Luiz Datena 

foi o único jornalista que conseguiu entrevista com o então futuro presidente. Não queremos nos 

aprofundar no debate político, mas esse dado é interessante para que pensemos o papel que esses 

telejornais podem encenar.  

 

 

4.6  Elementos narrativos 

  

Conforme explicitamos, para que o homicídio seja construído como uma narrativa fechada, é 

preciso que sua encenação esteja completa no plano narrativo. Diante disso, torna-se necessário 

explorar todos os elementos: informativos e emocionais. Além de informar, a narrativa deve 

transportar o espectador para dentro da história. Os personagens devem gerar identificação ou 

desprezo. Caso as informações sobre esses personagens não sejam suficientes para tal, é necessário 

que a história se concentre nas ações e desperte curiosidade e excitação. Geralmente, tudo é 

produzido com a finalidade de manter o espectador entretido. São esses elementos que detalhamos 

nesse tópico. 

 

 

 
69 Em, 2018, durante campanha eleitoral o atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, adotou um 

pensamento altamente conservador sobre a temática da segurança pública, defendendo a implementação da pena de 

morte, armamento civil e endurecimento do sistema de penal, conforme é demonstrado na seguinte reportagem: < 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/29/bolsonaro-plano-seguranca-publica-governo-
presidente-brasil.htm>. Acessado em 01/07/2020. 
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4.6.1 Conflitos narrativos 

 

No segundo capítulo desse trabalho, apresentamos a perspectiva de Coutinho (2012, p. 116) de 

que o telejornalismo pode ser entendido como dratamurgia, uma vez que sua narrativa assume uma 

estrutura dramatizada. Para ela, “a estruturação do noticiário em torno de problemas, ações e 

disputas” se assemelharia aos dramas cotidianos. Conforme vimos em Pallotini (1988), para que 

uma narrativa seja considerada dramática é preciso que ela esteja centrada em um conflito narrativo 

ou real. Em sua pesquisa, Coutinho percebe que as reportagens podem se estruturar a partir de 

conflitos reais ou “pseudoconflitos”, ou seja, conflitos que só existem no plano narrativo. 

Quando nos deparamos com reportagens sobre homicídio, o conflito real já está posto. Estamos 

nos deparando com a problemática do assassinato, feminicídio, latrocínio, crime organizado, ou 

seja, o problema da violência que assola a esfera social. Entretanto, embora o conflito real esteja 

posto, a maioria das narrativas das reportagens analisadas se centra em conflitos puramente 

narrativos, deixando os conflitos sociais subentendidos. É o caso das matérias sobre o feminicídio 

as quais são atribuídas às disputas amorosas, ciúmes ou traição. Essa falta de correspondência entre 

conflito narrativo e conflito real-social causa aquilo que chamamos de deturpação do real, ou a sua 

fragmentação. A preferência dos telejornais é desenvolver tramas secundárias a partir de conflitos 

puramente narrativos, o que deixa claro a sua tendência a sensacionalizar a notícia. 

Buscando identificar que tipos de conflitos narrativos foram desenvolvidos nas reportagens 

mais vistas pelos noticiários, recorremos às classificações de intriga narrativa propostas por Drucot 

e Todorov (1988), também utilizadas por Coutinho (2012). Conforme explicitamos no capítulo 

dois, ambos noticiários analisados estruturam suas reportagens, principalmente, em intrigas de 

destino de ação70, melodramáticas71 e de castigo72. Na tabela abaixo, mostramos o quanto cada 

formação narrativa foi utilizada: 

 
70 Intrigas de ação se organizam “em torno de um problema e de sua solução: pegar um bandido, descobrir o assassino, 

encontrar um tesouro” (DUCROT; TODOROV, 1998, p. 270). 

 
71 Intrigas melodramáticas ordem narrativas nas quais “uma série de infelicidades atinge um herói, simpático mas 

fraco; ele não as mereceu de modo algum. A narrativa conclui em infelicidade e provoca a piedade do leitor” 

(DUCROT; TODOROV, 1998, p. 270). 

 
72 Intrigas de castigos são aquelas nas quais “o herói não tem a simpatia do leitor, ainda que este o admire por algumas 

de suas qualidades, muitas vezes satânicas; a história termina pelo malogro do herói” (DUCROT; TODOROV, 1998, 
p. 270). 
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Tabela 11 - Intrigas / Cidade Alerta e Brasil Urgente 

 

 
Cidade Alerta 

Brasil Urgente 

Intrigas de destino/ação 11 17 

Intrigas de 

destino/melodramáticas 
21 

12 

Intrigas de destino/castigo 0 3 

 

 A partir dos dados acima, podemos observar, mais uma vez, a discrepância existente entre 

os dois noticiários. Já havíamos destacado que Brasil Urgente trouxe uma maior diversidade de 

tipos de homicídios em seu conteúdo e isso refletiu no tipo de formação narrativa mais recorrente. 

Por suas matérias mais vistas terem dado mais enfoque ao crime organizado, latrocínio e conflitos 

entre “bandidos” e policiais, suas narrativas se organizaram a partir da resolução das investigações, 

do desenvolvimento da ação policial ou do desenrolar do crime e, por isso, a formação narrativa 

mais utilizada foi a de ação.  

Também é interessante observar que o telejornal apresentou intriga de destino/castigo. 

Nessa tipologia estão situadas histórias que mostram os criminosos fugindo e se envolvendo em 

acidentes, e aqueles que acabam sendo mortos durante a realização do crime. Um caso semelhante 

foi retratado com certo destaque em uma matéria de Brasil Urgente. A notícia falava sobre os 

desdobramentos de um assalto a uma joalheria mal sucedido que teve um fim inesperado. A 

reportagem relatava que o criminoso, ao sair do estabelecimento, se deparou com viaturas policiais. 

Para evitar a prisão, usou uma senhora de 83 anos como escudo humano. Após longo tempo de 

negociação, o “bandido” tropeçou, soltou a idosa e foi alvejado pelos policiais, morrendo sem 

tempo de socorro médico. A matéria trouxe como imagem de cobertura um vídeo amador que 

mostrava o desenrolar da ação sem cortes. A morte do bandido foi comemorada pelo apresentador: 

“a justiça foi feita”, segundo ele. 

 Em Cidade Alerta, houve uma maior utilização de uma formação narrativa ordenada a partir 

de intriga de destino/melodramática. Esse resultado já era esperado, uma vez que seu conteúdo se 

destina, prioritariamente, a noticiar casos de crimes passionais. O potencial emocional do crime 

passional possibilita que sejam muito explorados os papéis de vítima e assassino, as circunstâncias 
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adversas que “o mocinho” ou “a mocinha” enfrentou e o triste fim sob do qual padeceu. Também 

aqui é possível desenvolver o caráter vilanesco do assassino, tornando-o ainda mais odiado pelo 

espectador. 

 

4.6.2  Os assassinos 

  

 Ao contemplarmos os dados obtidos, pudemos perceber que a forma como os telejornais 

construíram narrativamente seus vilões tiveram algumas diferenças. O primeiro passo que demos 

para compreender quem eram os antagonistas das histórias contadas foi identificar o perfil mais 

genérico desses personagens, apreendido a partir da noção de gênero e faixa etária. Assim, 

percebemos que, em Cidade Alerta, nessa categoria, foram representados, majoritariamente, 

homens dos 20 aos 67 anos. Em Brasil Urgente, os antagonistas também foram, principalmente, 

homens. No entanto, aqui tivemos uma faixa etária mais jovem, entre os 20 e 40 anos.  

As discrepâncias entre os noticiários apareceram quando verificamos o grau de 

familiaridade entre agressores e suas vítimas. No noticiário da Rede Record, 25 reportagens 

trouxeram narrativas nas quais assassino e assassinado tinham algum grau de relação, sejam 

relações de parentesco ou relações afetivas. Já no telejornal da Bandeirantes, essa lógica se 

inverteu. Em 23 reportagens, vítima e agressor não se conheciam. Vale lembrar que foram 

analisadas, em profundidade, as 32 reportagens mais vistas de cada programa.  

Buscamos também diagnosticar a partir de quais ideias eram caracterizados esses 

agressores. Para tanto, observamos se os telejornais realmente se utilizavam de ideias ou 

preconceitos, ou juízos de valor para delimitá-los ou só os caracterizavam utilizando informações 

objetivas. Tentamos, também, evidenciar quais eram as ideias dominantes em cada programa. O 

que pudemos perceber em nossa observação dos dados coletados foi que Cidade Alerta lança mão 

mais frequentemente de formas subjetivas para construir seus vilões do que seu concorrente. 

Evidenciamos também que as ideias predominantes nas categorizações de cada telejornal também 

apresentaram algumas diferenças, conforme demonstramos na tabela abaixo: 
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Tabela 12 - Ideias predominantes nos vilões dos telejornais 

 

Definições das tipificações Nº de matérias  

em Cidade 

Alerta 

Nº de matérias  

em Brasil 

Urgente 

Reincidência criminal 

Quando o infrator 

apresentava histórico 

criminal ou quando a 

matéria estabelecia a 

possibilidade desse 

cometer novos crimes 

9 15 

Impunidade 

Quando o telejornal 

explorava a ideia de que o 

crime não era devidamene 

punido, ou quando o 

criminoso conseguia fugir 

da polícia. 

5 8 

Agressividade 

Quando o noticiário 

caracterizava o infrator 

como uma pessoa raivosa  

com temperamento 

instável e com disposição 

para ter acessos de raiva 

14 12 

Frieza 

Quando o telejornal 

caracterizava o infrator 

como uma pessoa incapaz 

de demonstrar sentimentos 

ou que não se abalava com 

os atos de crueldade 

cometidos. 

4 3 
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Qualificações positivas 

Quando eram atribuídos ao 

infrator aspectos/ 

qualidades positivas. 

Exemplo: bom pai, 

ajudava os amigos, bom  

filho, etc. 

5 2 

Qualificações sexuais 

Quando são utilizados 

aspectos sexuais para 

definir o agressor, como 

por exemplo: era um (a) 

homem (mulher) sedutor 

(a). 

2 2 

Indicadores de 

monstruosidade/perversidade 

Quando o programa 

retratava o criminoso 

como uma pessoa perversa 

ou monstruosa de forma 

explítica. 

7 3 

Indicadores de 

arrependimento 

Quando o programa 

indicava que o agressor 

havia se arrependido do 

ato criminal. 

3 0 

Indicadores de falta de 

arrependimento 

Quando o telejornal 

indivaca que o agressor 

não havia se arrependido 

do ato criminal. 

3 0 

Caráter vingativo 

Quando o telejornal deixa 

claro que o infrator 

buscava vingança. 

2 0 

Vício em substâncias 
Quando o criminoso é 

caracterizado como uma 
1 1 
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pessoa com vício em 

drogas ilícitas. 

Indicadores de fragilidade 

física 

Quando o infrator é 

caracterizado como uma 

pessoa com estrutura física 

frágil, sem aparência  

ameaçadora. 

1  

Gosto pela “Vadiagem” 

Quando o infrator é 

caracterizado como uma 

pessoa que não tem gosto 

pelo trabalho e se interessa 

por festas, bebidas e 

prazeres diversos.  

2 2 

Ciúme e posse 

Quando o crime é 

atribuído ao ciúme ou ao 

caráter possessivo do 

infrator.  

9 2 

 

 É preciso deixar claro que tiveram reportagens em que não foi dado um grande 

aprofundamento ao papel do vilão da trama narrativa. Isto posto, o que observamos – inicialmente 

num primeiro contato com nosso material empírico, e que foi comprovado com a observação mais 

minuciosa – foi que Cidade Alerta se apropria de mais elementos para construir narrativamente 

seus vilões, trazendo como aspectos mais recorrentes: em primeiro lugar, a agressividade; em 

segundo, a reincidência criminal e o ciúme/posse; em terceiro, o caráter monstruoso/perverso. Uma 

característica interessante a ser observada é que o telejornal faz uso de uma narrativa baseada em 

contrastes, na qual são apresentados elementos positivos para o vilão. Inicialmente, este pode ser 

visto como alguém bom, simpático, sendo transformando, posteriormente, em alguém agressivo, 

cruel ou monstruoso. Essa estrutura narrativa foi muito recorrente em reportagens sobre homicídios 

passionais, em especial, nas histórias de feminicídio. Em Brasil Urgente pudemos observar que os 
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aspectos mais dominantes foram, respectivamente, reincidência criminal, agressividade e 

impunidade.  

 Finalmente, o que diagnosticamos, a partir dessa observação, foi que os vilões das 

reportagens mais vistas em Cidade Alerta e Brasil Urgente se enquadraram em perfis 

diferenciados. No primeiro noticiário, o assassino é alguém com o qual a vítima cultiva alguma 

relação. Nessa narrativa, inicialmente, o vilão se apresenta como uma pessoa bondosa, mas, ao 

longo do enredo, revela sua face perversa. A perversidade aqui não é um elemento que surge pela 

primeira vez, geralmente, tem antecedentes criminais que dão pistas ao espectador sobre o final 

que a narrativa terá. O segundo noticiário trabalha com a ideia de banditismo social para construir 

seus vilões. Assim, ele traz antagonistas sem muito aprofundamento emocional, personagens dados 

a criminalidade, agressivos e sem escrúpulos. Nessas narrativas, as vítimas não tem nenhum tipo 

de relação com o vilão. É o acaso e a má sorte que “leva o herói a seu terrível desfecho”. 

Geralmente, nesses enredos, o homicídio não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para 

que se alcance algum fim como a execução de um roubo ou de uma fuga. Um exemplo da relação 

dos vilões de Brasil Urgente com o banditismo social foi a denominação dada pelo noticiário aos 

assaltantes de bancos: “um novo cangaço”. 

 

4.6.3 As vítimas 

 

Já salientamos que as relações entre vítima e agressor retratadas nos dois telejornais são 

diferenciadas. Enquanto em Cidade Alerta o assassinado cultiva algum tipo de relação com o 

assassino, em Brasil Urgente o mesmo não ocorre. Além dessa diferença, também encontramos 

uma discrepância no perfil geral das vítimas dos dois noticiários. No telejornal da Rede Record, as 

vítimas são, em maioria, mulheres, uma porcentagem de 75%. Já no programa da Bandeirantes, a 

porcentagem entre vítimas do gênero masculino e feminino foi mais equilibrada, representando, 

aproximadamente, 43,7%  mulheres e 40,6% homens; 15,7 % homens e mulheres como vítimas de 

uma mesma reportagem. Também houve uma diferença no nível de aprofundamento das vítimas 

enquanto personagens e no tipo de categorização utilizados, como demonstra a tabela abaixo: 
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Tabela 13 - Características atribuídas às vítimas 

 
Difinições das tipificações 

Cidade 

Alerta 

Brasil 

Urgente 

Combatia o crime Usada para caracterizar a 

vítima que trabalhava em 

profissões que se assossiam 

ao sistema punitivo. 

5 7 

Destaque à beleza Quando era destacado na 

reportagem que a beleza da 

vítima era uma 

característica importante. 

9 1 

Agressividade Usado para caracterizar 

vítimas que possuíam 

temperamento instável e 

com disposição para ter 

acessos de raiva. 

4 1 

Bondade Quando a vítima era 

caracterizada como uma boa 

pessoa que ajudava os 

outros, fazia caridade e 

tinha uma boa relação com 

os demais. 

9 4 

Indefeso (a) Usado para caracterizar 

vítima que estava sem 

condições de defender sua 

integridade física. 

5 3 

Trabalhador (a) Quando a vítima era 

caracterizada como uma 

pessoa esforçada que tinha 

gosto pelo trabalho. 

10 14 
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Mãe ou Pai de família Quando a vítima tinha 

família constituída com 

cônjuge e filhos. 

9 8 

Felicidade Usado para caracterizar a 

vítima que estava com bom 

estado de espírito, feliz. 

4 3 

Gosto pelo perigo Quando a vítima gostava de 

se colocar em situações de 

risco: namorava criminosos, 

cometia atos ilícitos por 

diversão, ignorava alertas de 

amigos.  

2 0 

Envolvimento com o crime Usado para indicar que a 

vítima praticava infrações 

criminais. 

3 2 

Estudioso (a) Usado para categorizar a 

vítima que mantinha uma 

prática de estudos, cursava 

escola/ faculdade/ cursos 

diversos.  

5 0 

Carente Quando a vítima era 

caracterizada como tendo 

necessidade excessiva de 

afeto. 

1 0 

Festeiro (a) Usado para caracterizar 

vítima que gostava de 

festas, bailes, baladas, e que 

prezava por momentos de 

lazer e diversão. 

3 1 
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Religiosidade Quando a vítima 

apresentava forte ligação 

com determinada religião. 

1 0 

Inocência/ pureza Geralmente, utilizado 

quando a vítima era uma 

criança ou alguém muito 

jovem. Indica ausência de 

malícia. 

3 2 

Irresponsabilidade Geralmente, utilizado para 

expressar que a vítima não 

era uma pessoa responsável 

com suas obrigações. 

1 0 

Sem valores Utilizado para caracterizar 

vítima sem valores rígidos, 

sem educação, sem caráter 

ou escrúpulos. 

1 1 

Lutou pela própria vida Usado para indicar que 

vítima entrou em confronto 

com criminoso tentando se 

salvar. 

0 2 

Futuro perdido Quando o telejornal 

associou o crime à ideia de 

um futuro que não poderia 

mais se concretizar. 

4 1 

 

 O que percebemos, a partir dos dados supracitados, foi que a narrativa de Cidade Alerta 

lançou mão de categorizações mais aprofundadas de suas vítimas, indicando os seguintes aspectos: 

em primeiro lugar, se a vítima podia ser considerada uma pessoa trabalhadora não só no sentido de 

possuir um trabalho, mas, também, no esforço e gosto ao sacrifício; em segundo, empatados, 

estiveram o destaque a beleza, ser chefe de família (mãe ou pai) e ser uma pessoa bondosa (dada à 
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caridade, cuidar de quem precisa, ser altruísta). É importante destacar que trouxe uma maior 

complexidade às vítimas, atribuindo-lhes, muitas vezes, características dúbias. Isso pode ser 

percebido nas narrativas de feminicídios nas quais as mulheres eram retratadas como pessoas muito 

vaidosas e de beleza marcante. Muitas vezes, essas características foram atribuídas de forma 

pejorativa como se fossem defeitos ou motivações para o desfecho das personagens nas narrativas.  

 Conforme salientamos, Brasil Urgente não deu um grande aprofundamento a suas vítimas, 

principalmente, em reportagens que traziam mais de um personagem vitimado. As características 

mais exploradas foram: em primeiro lugar, a vítima ser considerada uma pessoa trabalhadora; em 

segundo, ser um agente do combate ao crime; em terceiro, ser chefe de família.  

 O prevalecimento do eixo trabalho-família-combate ao crime73 nos telejornais aponta para 

a valorização para um padrão de ordem moral que muitas vezes é encarnada na figura do cidadão 

presente no discurso dos noticiários. É comum que os apresentadores, em interlocuções diretas com 

o público, exaltem uma espécie de guerra cotidiana travada entre cidadãos e “bandidos”. É a partir 

dessa dicotomia que é criada os processos de identificação e repúdio trabalhados nas narrativas.  

Entendemos cidadão como sendo “aquele que se identifica culturalmente como parte de um 

território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei”74. No entanto, para Cidade 

Alerta e Brasil Urgente, “cidadão de bem” é uma categorização compartilhada entre o telejornal e 

seu espectador, é a forma como tentam criar uma identificação com o seu público e, assim, também 

demarcam uma relação de alteridade com aqueles caracterizados como “bandidos”.  

Nas narrativas, podemos observar que a categoria cidadão está relacionada à noção de 

manutenção da ordem social, sedimentada nos valores trabalho-família-legalidade, enquanto a 

posição “bandido” se insere fora do espectro da ordem. Uma vez que espectador se identifica com 

o personagem do “cidadão de bem”, é preciso que vítima se enquadre nessa categorização para que 

se gere a identificação. Quando esses não se enquadram, a construção da vítima enquanto 

personagem é dúbia sendo atribuída a ela parte da culpa de seu desfecho.  

 

 

 
73 Combate ao crime não esteve entre os três primeiros em Cidade Alerta, mas teve certa expressividade o que mostra 

ser também uma característica valorizada pelo noticiário. 

 
74  Definição retirada do site:  <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2010/01/direitos-e-deveres>. Acessado 

em: 10/03/2020. 



 
 

 
146 

 

4.6.4 A cena do crime 

  

 Ao olharmos essa categoria, também encontramos diferenças entre os dois noticiários nos 

tipos de homicídios mais praticados nas reportagens de cada noticiário. Tendo em vista que Cidade 

Alerta retratou mais crimes passionais, não foi surpresa que um grande montante dos locais dos 

crimes tenha sido a residência da vítimas, aproximadamente, 56,25%. Em Brasil Urgente, a 

proporção não só se inverte como também se mostra menos equilibrada, 71,8% dos crimes foram 

cometidos fora das residências das vítimas. As diferentes circunstâncias sob as quais os crimes 

ocorreram também trouxeram diferenças nas formas de categorização das cenas dos crimes em 

cada noticiário. 

 

 

Tabela 14 - Caracterização das cenas dos crimes 

 Difinição das tipologias Cidade Alerta Brasil Urgente 

Difícil acesso 

Local afastado dos 

centros urbanos, com 

poucos imóveis ao redor, 

ou escassas vias de 

acesso. 

4 (casa em zona rural; 

milharal; terreno 

baldio; terreno 

próximo a condomínio 

de luxo) 

1 (estrada em área 

rural) 

Local perigoso 

Lugares conhecidos pela 

população local como 

perigosos, seja pela 

proximidade de 

comunidades, de locais 

controlados por facções 

criminosos, ou alta taxa 

de crimes cometidos na 

região. 

3 (sítio; casa do 

assassino em “bairro 

perigoso; casa em 

região com operações 

policiais recorrentes) 

2 (comunidade) 
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Sem movimentação 

Local com pouca 

movimentação de 

pessoas. 

5 (terreno baldio; 

terreno próximo a 

condomínio de luxo; 

casa em zona rural; 

sítio; milharal) 

3 (estrada em zona 

rural; cidade 

pacata) 

Lar Residência da vítima 9 9  

Cheirando a 

decomposição 

Quando a característica 

marcante do local é o 

cheiro de decomposição, 

forte indicativo da 

ocorrência de um 

assassinato. 

2 (casa do casal; casa 

do agressor) 
1 (casa do agressor) 

Cenário de luta 

Quando a disposição dos 

objetos na cena do crime 

indica luta corporal ou 

confronto violento 

(móveis revirados, 

garrafas quebradas no 

chão, manchas de 

sangue, marcas de tiro 

nas paredes, etc.). 

2 (casa do casal; casa 

de família em área 

rural) 

3 (cidade pacata) 

Cena de terror 

Quando a cena do crime 

é mórbida: grandes 

quatidades de sangue no 

local, corpo em 

decomposição, entre 

outros.  

5 (casa da vítima e do 

agressor; casa da 

vítima de do agressor; 

casa onde morava 

vítima e seu pai; casa 

de família em zona 

rural; casa de vizinhos 

da vítima) 

3 (cidade pacata) 
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Presença de 

câmeras de 

segurança 

Local possui sistema de 

segurança próprio, 

monitoramento feito por 

câmeras dispostas em 

locais estratégicos. 

3 (rua onde vítima 

morava; hospital; 

terreno baldio 

próximo a condomínio 

de luxo) 

5 (bar; mercado; 

bar; açougue; bar) 

Lugar 

movimentado 

Local com grande fluxo 

de pessoas. 
2 (bar; casa noturna) 

8 (oficina; bar (3); 

rua; posto de 

gasolina; mercado 

estrada) 

Lugar festivo 

Local onde ocorrem 

festas ou 

confraternizações 

2 (bar; casa noturna) 
5 (bares (3); rua; 

comunidade (2)) 

Cidade Pacata 

Cidade conhecida pela 

pouca ocorrência 

criminal, normalmente 

no interior e com número 

reduzido de habitantes. 

1 (casa em cidade 

pequena) 

2 (estradas em 

cidade pacata) 

Normal 

Local que se encontra 

dentro dos padrões de 

normalidade, não 

indicando nada suspeito 

ou não apresentado 

indícios da ocorrência de 

um crime. 

1 (casa onde moravam 

vítima e agressor) 
0 

Marca de tragédia 

Quando o lugar estrapola 

sua função original e 

passa a ser reconhecido 

semanticamente como 

um local marcado pelo 

crime. 

10 (casas onde vítima 

e agressor moravam e 

onde somente vítima 

vivia ou somente 

agressor morava) 

2 (cidade pacata) 
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 Conforme pode ser observado na tabela acima, as características mais atribuídas à cena do 

crime em Cidade Alerta foram respectivamente: marca de tragédia, lar e, dividindo o terceiro lugar, 

sem movimentação e cena de terror. Assim, o que pudemos observar no telejornal é que a cena do 

crime é  construída semanticamente como um lugar de transformação. É a partir de sua visitação 

que são montadas as partes do homicídio dramatizado, principalmente, nos casos em que os 

assassinatos ocorreram na casa das vítimas. Nas reportagens, é através da visitação da cena do 

crime que conhecemos mais do cotidiano da vítima, descobrimos seus dilemas diários, entendemos 

sua relação com o agressor, imaginamos seus instantes finais. Nessas narrativas, a cena do crime é 

construída por meio da transformação do lar em um lugar de terror, uma marca da tragédia e da sua 

eterna lembrança.  

Também é interessante ressaltar a predominância da característica da pouca movimentação 

de pessoas nos locais onde os crimes ocorreram. Essa ideia é muito recorrente na literatura policial 

que vislumbra lugares perigosos, geralmente, como sendo aqueles com pouca iluminação, sem 

muito fluxo de pessoas ou isolados. É comum nos fait divers que a perversidade privada venha à 

tona de forma escandalizadora. As reportagens de Cidade Alerta se enquadram bem nesse modelo 

narrativo. 

Brasil Urgente também revisita esse modelo narrativo, mas não se concentra somente nele. 

As categorizações mais recorrentes no noticiário foram: lugar movimentado, lar, lugar festivo/ 

câmeras de segurança. Podemos perceber que em ambas narrativas, existe a mesma construção da 

degradação do lar em lugar de tragédia. Entretanto, é recorrente também que as cenas criminais do 

noticiário sejam os lugares perigosos. Esses lugares se tornam arriscados por serem sitiados pelo 

crime organizado ou por serem ambientes de grande movimento noturno, pouco iluminados ou 

com elevada taxa de reincidência criminal. É importante explicitar que algumas reportagens não 

trouxeram caracterizações simbólicas dos locais do crime. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de nossa pesquisa, tentamos fazer um diagnóstico de como o homicídio foi 

representado em Brasil Urgente e Cidade Alerta. A pergunta principal que guiou  nossos passos 

durante todo o processo de revisão bibliográfica, coleta e análise foi centrada no ‘como’. 

Entretanto, existiram outras questões subentendidas que orientaram e atravessaram nossa busca: se 

as reportagens podiam ser entendidas como narrativas dramatizadas, quais eram as origens daquele 

modelo narrativo, que critérios orientavam a escolha de quais homicídios noticiar, o motivo de 

cada telejornal dar ênfase a um tipo específico de homicídio e quais eram as implicações político-

socias dessas escolhas. Felizmente, conseguimos responder a maioria dessas perguntas. Entretanto, 

por se tratar de uma pesquisa de mestrado com tempo de duração mais restrito, deixamos as outras 

questões, como a reverberação no público e na sociedade, para futuras investigações. Pudemos, no 

entanto, fazer algumas inferências sobre essa questão particular.  

Conforme havíamos apontado no primeiro capítulo deste trabalho, a partir de uma revisão 

histórica, pudemos verificar que o homicídio nas sociedades ocidentais pode ser dividido em 3 

categorias principais: “homicídio-punitivo”, “homicídio-transgressor” e o “homicídio-heroico”. 

Criamos essas categorizações a partir da constatação de Morin (1997), na qual ele afirma que o 

homicídio se apresentou, ao longo do desenvolvimento das sociedades, como um ato imigo da lei, 

exprimido pela lei como castigo e ou incentivado pela lei (em situações de guerra). Sob esse ângulo, 

é inegável a importância do aspecto político do homicídio. E foi precisamente esse aspecto que nos 

fez ingressar nessa temática. 

Nossa decisão de estudar os telejornais policiais e a sua relação com as narrativas de 

homicídio foi influenciada pelo momento histórico que vivíamos: as eleições do ano de 2018. Nos 

anos pré-eleições e durante todo o ano eleitoral, foi possível perceber a insurgência de ideias 

conservadoras no país. A pauta da segurança pública, acompanhada pelo desejo de alguns 

seguimentos sociais de endurecimento policial e de um código penal mais rigoroso, era cada vez 

mais debatida por veículos de comunicação e por candidados a presidente e a governadores dos 

estados. Nesta conjuntura, esses telejornais dedicados, prioritariamente, à cobertura policial, 

seguiram a tendência e falaram mais abertamente de temáticas como redução da maioridade penal, 

pena de morte e do sistema carcerário. O Brasil Urgente teve grande destaque no período, pois seu 

apresentador, José Luiz Datena, foi o único a conseguir entrevistas com um dos candidatos na 
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liderança das pesquisas, também grande defensor do endurecimento penal, Jair Messias Bolsonaro. 

Posteriormente, o então candidato, que se recusava a ir aos debates e só concedia entrevistas à Rede 

Record, foi eleito presidente75. A relevância da temática da segurança pública também parecia ter 

tido um forte impacto no nível estadual, tendo ajudado a eleger Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, 

e José Dória, em São Paulo, ambos defensores do endurecimento penal. Diante dessa conjuntura, 

nossa inquietação a respeito do telejornalismo policial e a sua forma de narrar a violência cotidiana 

só aumentou. Apesar de não termos tratado do aspecto político nesse trabalho, acreditamos que o 

diagnóstico traçado seja de grande valia para tentarmos perceber o papel que esse tipo de jornalismo 

pode assumir.  

Durante todo o desenvolvimento do texto, viemos enfatizando o caráter fragmentário, não 

só do telejornalismo, mas também da sua forma de narrar o cotidiano violento das grandes 

metrópoles. Quando falamos em fragmentação, a pensamos sob as seguintes perspectivas: estrutura 

(BOURDIEU, 1997; COUTINHO, 2012; MACHADO, 2000) e linguagem (COUTINHO, 2012; 

MACHADO, 2000). 

Partimos do entendimento de que a televisão, assim como a própria vida cotidiana 

(HELLER, 1989), tem um ritmo de funcionamento que nos impele a adotar soluções rápidas para 

as problemáticas sociais. Isso não significa que é impossível se ter um aprofundamento das 

questões postas em nosso caminho, embora esse seja difícil. Diante disso, abrem-se espaços para a 

difusão de juízos provisórios e preconceitos. A problemática da violência urbana em um contexto 

como esse acaba sendo associada a motivações superficiais, sendo atribuídas a ela soluções 

equivocadas.  

Saindo do aspecto mais geral da televisão enquanto meio e olhando mais especificamente 

para o telejornalismo, observamos que a própria estrutura deste gênero televisivo é fragmentária. 

Isso ocorre por seu aspecto polifônico (MACHADO, 2000) e devido a sua linguagem 

(COUTINHO, 2012). Mas a estrutura do telejornalismo possibilita uma fragmentação ainda maior, 

observada por Bourdieu (1997): os telejornalistas tem a prática de “ocultar mostrando”, ou seja,  

dão espaço para determinadas notícias em detrimento de outras segundo seus próprios critérios, 

muitas vezes, que não correspondem ao devido grau de relevância social e, quando veiculam algo 

 
75 Informação pode ser encontrada na seguinte reportagem: < 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/22/bolsonaro-decide-nao-participar-de-novos-
debates-com-adversarios.htm>. Acessada em 01/07/2020. 
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realmente relevante, o fazem de forma que o acontecimento adquire um sentido sem conexão com 

a realidade. Podemos observar isso na forma em que Brasil Urgente e Cidade Alerta priorizam 

notícias de homicídios cometidos em São Paulo e no Rio de Janeiro em detrimento das demais 

regiões, o que dá a falsa impressão de que essas capitais têm as maiores ocorrências de assassinatos. 

Essa falsa impressão é desmentida pelos dados do Ipea, conforme apresentamos no capítulo 3.  

No plano da linguagem, ainda podemos perceber as operações que permitem o tipo de 

fragmentação evidenciada por Bourdieu (1997). Neste quesito, a dramatização da notícia 

(COUTINHO, 2012) é um fator decisivo para promover essa dissonância entre a notícia e a 

realidade. Conforme vimos em nossa análise, o processo da dramatização da notícia em Cidade 

Alerta e Brasil Urgente atuou no sentido trazer para o foco de atenção os “pseudoconflitos” 

(COUTINHO, 2012) que deixam a narrativa mais emocionante, ocultando o real conflito que é o 

próprio homicídio e toda a complexidade social  por trás dele.  O tipo de assassinato retratado nos 

noticiários no qual esse processo ficou mais evidente foi o feminicídio que, como já explicitamos, 

é retratado como um “crime romântico” e não como fruto da desigualdade de gênero. Ainda no 

plano da linguagem, ainda podemos pensar nessa fragmentação a partir dos múltiplos formatos que 

são articuladas na produção da notícia dentro do telejornalismo como Coutinho (2012) destacou.  

Em relação às contribuições que nossa pesquisa pode fornecer a investigações futuras sobre 

os aspectos políticos da representação do homicídio no telejornalismo policial, destacamos a 

relevância de perceber qual tipo de assassínio mais apareceu em nossa análise para que se possa 

vislumbrar em qual posição ideológica estão situados os noticiários. De acordo com o que 

verificamos, das 3 categorias de homicídios (transgressor, punitivo e heroico), somente duas 

apareceram em nossa análise: o “homicídio-transgressor” e o “homicídio-punitivo”. Em grande 

parte das matérias, o crime de assassinato foi um ato de transgressão cometido pelo personagem 

do “bandido”. Essa figura, como vimos, é tratada como a oposição da persona do cidadão que 

significa, no conjunto semântico dos telejornais, aquele que está dentro da legalidade e dentro do 

acesso aos direitos sociais. Na categoria “cidadão” estão inseridos o próprio noticiário e o público-

alvo (aquele com o qual o apresentador conversa ao longo do programa). Neste contexto,  a 

categoria “bandido”  representa alguém que perdeu o acesso aos direitos, ou seja, perdeu o direito 

à cidadania, devido ao seu ato criminoso. Dentro desse quadro de significados, a representação do 

“bandido” não cidadão e do “homicídio-transgressor” abre nas narrativas a premissa para o 
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aparecimento do “homicídio-punitivo”, que aparece nos noticiários como uma solução contra a 

ilegalidade. Diante da proposição que o bandido perdeu seu direitos sociais, torna-se coerente, 

dentro da lógica desse tipo de telejornal, que o homicídio cometido pela lei seja aceitável. É por 

meio desse argumento que apresentadores defendem a institucionalização da pena de morte e a 

liberação da posse arma como legítima defesa.  

Para além da percepção de que o “homicídio-transgressor” foi o mais representado nas 

reportagens analisadas, também é interessante destacar a relevância de se ter conhecimento de que 

o tipo de assassinato - dentro dessa categoria - mais noticiado em Brasil Urgente e Cidade Alerta 

foi o passional, em especial, o feminicídio. Esse tipo de infração tem forte potencial narrativo e 

permite que se faça construções dramáticas muito observadas na telenovela, no cinema e na 

literatura. Nas notícias de “crimes românticos” ambos noticiários exploram aspectos narrativos 

muito conhecidos pela ficção como a quebra de expectativa e a ampla utilização de contrastes. 

Assim, nessas histórias, o assassino não mostra sua face perversa no início da narrativa, 

conseguindo construir uma boa imagem, sendo representado quase como um “príncipe encantado” 

no estilo dos contos de fada. Ao longo da história, essa imagem é desconstruída até que se tenha o 

desvelamento do ato monstruoso. É interessante observar que já se tem o conhecimento do 

assassinato, mas a trama envolvente tenta fazer com que o espectador ignore o fato por um breve 

momento. A trilha sonora, os enquadramentos e as dramatizações da ação criminosa envolvem 

mais o público, ajudando a afastá-lo da reflexão mais aprofundada sobre o caso. Dessa maneira, o 

caráter emocional sublima o racional e a fragmentação acontece.  

É, igualmente, importante destacar que o grande espaço dado ao feminicídio serve nos 

noticiários ao propósito de calar um outro dado importante sobre os assassinatos no Brasil. Embora 

tenham pessoas que defendam que o reconhecimento do feminicídio como crime previsto por lei 

sirva para silenciar o dito “masculinicidio” (assassinato de homens por questões de gênero, 

violência doméstica), essa perspectiva não se sustenta, pois a taxa de mulheres assassinadas por 

questões de gênero é 3 vezes maior do que a de homens76. No caso particular dos telejornais 

analisados, percebemos que o amplo espaço dado ao feminício serve para silenciar o grande 

número de homens negros assassinados no país. Conforme já havíamos trazido ao longo do texto, 

 
76 Dado pode ser encontrado em: < 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34977>. Último acesso: 
15/08/2020. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34977
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as maiores vítimas de homicídio são homens (97%), em maioria, negros (51,7%) de acordo com 

os índices apresentados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. 

Desejamos também deixar claro que, em nossa perspectiva, essa preferência por noticiar 

crimes passionais de forte apelo emocional pode se relacionar também com a mobilização das 

emoções do público em prol de uma causa política específica. Obviamente, essa afirmação trata-se 

apenas de uma suspeita que mereceria futuras investigações. Porém, essa impressão se baseia, mais 

uma vez, na observação da conjuntura política vivenciada no ano de 2018 e como os dispositivos 

midiáticos foram cruciais para incitar o ódio e a polarização social, seja através de noticiários, 

canais de Youtube, aplicativos de mensagens e redes sociais. 

Encerramos essa pesquisa com o profundo desejo de que esta possa ter contribuído para 

atualizar algumas perspectivas presentes na vasta bibliografia que se propõe estudar a violência no 

campo da comunicação social e que possa inspirar novas pesquisas sobre a temática. Embora o 

estudo da morte, do homicídio e da violência seja um trabalho denso e, em certa parte doloroso, 

acreditamos que esses temas são fundamentais para que possamos compreender nossa sociedade, 

suas relações de poder, seu imaginário e suas desigualdades.  
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ANEXO I: TABELA DE CONTEÚDO GERAL – CIDADE ALERTA – JANEIRO/2018 

 

Nome da matéria Assunto 
Tipo de 

violência 
Arma do crime 

Mortes por 

homicídio 
Estado 

Dia de 

upload 

Tempo 

de 

duração 

Número de 

visualizações 

Homem mata o 

irmão após briga 

por herança no 

Paraná 

assassinato 

entre irmãos 

assassinato 

entre parentes 
arma de fogo 1 Paraná 31/01/2018 

6 min 38 

s 
3291 

Idoso agredido em 

assalto morre em 

hospital de Bauru 

(SP) 

latrocínio latrocínio 
força bruta 

(espancamento) 
1 São Paulo 31/01/2018 

5 min 07 

s 
694 

Homem é 

assassinado por 

vizinhos após 

discussão em Rio 

Claro (SP) 

homem 

assassinado 

pelos vizinhos 

assassinato 

entre vizinhos 

não 

especificado 
1 São Paulo 31/01/2018 

13 min 

28 s 
61141 

Falso policial é 

preso após atirar 

em dois jovens em 

Minas Gerais 

falso policial 

falsidade 

ideológica -

tentativa de 

homicídio 

0 0 Minas Gerais 30/01/2018 
5 min 11 

s 
1565 

Jovem torturada 

pelo ex-marido 

conta ao Cidade 

Alerta sobre as 

agressões 

violência 

contra a mulher 
tortura 0 0 Amazonas 30/01/2018 

11 min 

16 s 
114424 

Cães morrem 

carbonizados após 

homem colocar 

fogo na casa da 

ex-namorada 

violência 

contra a mulher 

e violência 

contra os 

animais 

maus tratos 

com animais 

e tentativa de 

homicídio 

0 0 São Paulo 30/01/2018 
11 min 

08 s 
7819 

Mistério: professor 

de teatro é 

encontrado morto 

dentro de casa 

professor de 

teatro 

assassinado 

execução 
espancamento 

(força bruta) 
1 Minas Gerais 30/01/2018 

7 min 40 

s 
1814 

Trio é preso por 

tráfico de drogas e 

porte de armas no 

Rio de Janeiro 

tráfico de 

drogas 

tráfico de 

drogas e porte 

ilegal de 

armas 

0 0 
Rio de 

Janeiro 
30/01/2018 

5 min 41 

s 
2027 

Corpo de jovem 

desaparecida é 

encontrado em 

Votorantim (SP) 

jovem 

desaparecida é 

encontrada 

morta 

não 

especificado 

não 

especificado 
1 São Paulo 30/01/2018 

5 min 55 

s 
13717 

Mulher é 

assassinada 

enquanto 

amamentava 

criança no Mato 

Grosso 

violência 

contra a mulher 
feminicídio faca 1 Mato Grosso 30/01/2018 

6 min 19 

s 
20317 

Homem atira na 

mulher dentro de 

casa em 

Vianópolis (GO) 

violência 

contra a mulher 
feminicídio arma de fogo 1 Goiás 30/01/2018 

9 min 06 

s 
14529 

Polícia prende 

homem acusado de 

agredir a mulher 

em Jundiaí (SP) 

violência 

contra a mulher 

agressão e 

tráfico 
0 0 Paraná 30/01/2018 

12 min 

13 s 
2322 

Homem confessa 

ter matado o 

amigo em São 

Paulo 

homem 

assassina idoso 

assassinato 

entre amigos 

força bruta (doi 

socos) 
1 São Paulo 30/01/2018 

4 min 55 

s 
2507 

Homem tenta 

atacar a filha após 

pai abusa 

sexualmente 

filha e a mata 

feminicídio 0 1  29/01/2018 
9 min 25 

s 
164843 
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acusação de abuso 

sexual 

Homem traído faz 

o próprio filho 

refém em Franco 

da Rocha (SP) 

tentativa de 

homicídio 

atentado 

contra a vida 

de menor 

0 0 São Paulo 29/01/2018 
7 min 35 

s 
759614 

Marido atira na 

mulher por 

vingança em 

Engenheiro 

Coelho (SP) 

feminicídio feminicídio arma de fogo 1 São Paulo 29/01/2018 
9 min 13 

s 
4195 

Família de rapaz 

assassinado em 

Minas Gerais pede 

justiça 

emboscada e 

homicídio 
execução arma de fogo 1 Minas Gerais 29/01/2018 

6 min 02 

s 
4092 

Homem não aceita 

o fim e ateia fogo 

no corpo da 

namorada em 

Minas Gerais 

feminicídio - 

ex ateaia fogo 
feminicídio fogo 1 Minas Gerais 29/01/2018 

11 min 

14 s 
9494 

Defesa insiste em 

inocência de 

acusado de 

assassinar a 

mulher em Júlio 

Mesquita (SP) 

julgamento de 

responsável por 

feminicídio 

feminicídio 
não 

especificado 
1 São Paulo 29/01/2018 

9 min 37 

s 
2960 

Mistério: jovem 

morre após cair de 

laje em Várzea 

Paulista 

jovem cai da 

laje 

não 

especificado 

não 

especificado 

não 

especificado 
São Paulo 29/01/2018 

7 min 22 

s 
27048 

Médico acusado 

de abuso sexual 

fala ao Cidade 

Alerta sobre o 

caso 

violência 

contra a mulher 

- médico 

abusador 

abuso sexual 0 0 Goiás 29/01/2018 
9 min 39 

s 
6943 

Vítimas sofrem 

golpe de falso 

major da Polícia 

Militar 

golpe 0 0 0 Minas Gerais 27/01/2018 
4 min 49 

s 
1770 

Patrulha do 

Consumidor ajuda 

homem que teve 

compra negada em 

loja de construção 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 São Paulo 27/01/2018 

11 min 

06s 
1286157 

Guerra entre 

facções em 

chacina deixa ao 

menos 14 mortos 

em Fortaleza 

chacina 
crime 

organizado 
arma de fogo 14 Ceará 27/01/2018 

1 h 31 

min 34 s 
20137 

Dupla é presa após 

tentar aplicar 

golpe milionário 

falsificando CNH 

de ex-ministro da 

Justiça 

estelionato 0 0 0 Goiás 27/01/2018 
1 min 51 

s 
1622 

Homem é atingido 

por carro na 

calçada; motorista 

estava bêbado 

acidente de 

trânsito 
0 0 0 São Paulo 27/01/2018 

2 min 13 

s 
1125 

Bebê é levado em 

festa com drogas 

em motel de Goiás 

maus tratos 

com criança 
0 0 0 Goiás 27/01/2018 

3 min 05 

s 
3989 

Boliviano acusado 

de matar um casal 

é preso no ABC 

Paulista 

homicídio latrocínio 
não 

especificado 
2 internacional 26/01/2018 

3 min 

20s 
4455 
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Modelo é 

assassinado na rua 

de casa em Mogi 

Guaçu (SP) 

homicídio feminicídio arma de fogo 1 São Paulo 26/01/2018 
2 min 53 

s 
11522 

Homem agride e 

mata a mulher e o 

filho após 

discussão no Pará 

feminicídio feminicídio força bruta 2 Pará 26/01/2018 
5 min 09 

s 
17030 

Polícia resgata 

homem condenado 

no tribunal do 

crime em SP 

operação de 

resgate 
0 0 0 São Paulo 26/01/2018 

5 min 10 

s 
1034705 

Ex-policial 

acusado de 

participar de 

assassinato de 

casal é preso 

prisão de 

homicida 
execução arma de fogo 2 São Paulo 26/01/2018 

4 min 57 

s 
3535 

Jovem é executado 

após confusão em 

batida de trânsito 

no DF 

briga em festa 

resulta em 

homicídio 

briga arma de fogo 1 Brasília 25/01/2018 
5 min 45 

s 
5884 

Professor é 

baleado em assalto 

no Rio de Janeiro 

assalto resulto 

em homicídio 
latrocínio arma de fogo 1 

Rio de 

Janeiro 
25/01/2018 

1 min 13 

s 
1578 

Funcionária de 

farmácia é feita 

refém em assalto 

no Pará 

assalto assalto 0 0 Pará 25/01/2018 
1 min 07 

s 
1036 

Vítimas de médico 

suspeito de abuso 

falam ao Cidade 

Alerta sobre as 

agressões 

violência 

contra mulher - 

abuso sexual 

abuso sexual 0 0 Goiás 25/01/2018 
10 min 

14 s 
5115 

Mulher é agredida 

pelo ex-marido na 

frente da filha 

após briga por 

pensão 

violência 

contra a mulher 

- agressão 

agressão 0 0 São Paulo 25/01/2018 10 min 5 061 

Mãe e bebê são 

baleadas dentro de 

casa 

violência 

contra a mulher 
feminicídio arma de fogo 2 goiás 25/01/2018 

4 min 03 

s 
6931 

Policiais fazem 

caçada a ladrões 

de carga armados 

em SP 

operação 

policial 
0 0 0 São Paulo 25/01/2018 

2 min 38 

s 
3995 

Mistério: 

enfermeira é 

baleada na porta 

da casa do ex-

marido em SP 

assassinada na 

porta de casa 
feminicídio arma de fogo 1 São Paulo 25/01/2018 

7 min  

33 s 
11155 

Helicóptero da 

Rede TV! cai em 

estacionamento da 

emissora em 

Osasco (SP) 

queda de 

helicóptero 
0 0 0 São Paulo 24/01/2018 

8 min 39 

s 
15120 

Mulher é mantida 

em cárcere privado 

pelo ex-namorado 

na Bahia 

violência 

contra a mulher 

cárcere 

privado 
0 0 Bahia 24/01/2018 

4 min 04 

s 
6060 

Mulher morre ao 

ser empurrada da 

escada pelo 

marido no DF 

violência 

contra a mulher 
feminicídio força bruta 1 Brasília 24/01/2018 

5 min 04 

s 
8 177 

Mulher é 

assassinada pelo 

marido após pedir 

a separação em SP 

violência 

contra a mulher 
feminicídio faca 1 São Paulo 24/01/2018 

8 min 25 

s 
4932 
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Corpo de jovem 

que testemunhou 

assassinato é 

encontrado no 

Piauí 

testemunha de 

homicídio é 

morta 

testemunha 

de crimes 

assassinada 

enterrado vivo 1 Piauí 24/01/2018 2 min 40 7253 

Mulher é baleada 

pelo marido por 

causa de ciúme 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio arma de fogo 1 São Paulo 23/01/2018 
7 min 28 

s 
10843 

Vizinhos tentam 

linchar homem 

que atacou a 

mulher em Embu 

das Artes (SP) 

violência 

contra a mulher 
agressão 0 0 São Paulo 23/01/2018 

7 min 07 

s 
9062 

Homem acusado 

de aplicar golpe 

em Gusttavo Lima 

dá sua versão 

sobre o caso 

golpe em 

cantor famoso 
0 0 0 Brasil 22/01/2018 

3 min 44 

s 
246000 

Família de mulher 

assassinada em 

festa pede 

respostas sobre o 

caso 

violência 

contra a mulher 
feminicídio 

não 

especificado 
1 São Paulo 22/01/2018 

7 min 51 

s 
4652 

Homem atira na 

mulher após 

descobrir 

conversas dela 

com o ex-

namorado 

violência 

contra a mulher 
feminicídio arma de fogo 1 São Paulo 22/01/2018 

9 min 19 

s 
80337 

Empresário mata 

os próprios pais 

em Araçatuba (SP) 

Filho mata os 

pais 

assassinato 

entre parentes 
faca 2 São Paulo 22/01/2018 

2 min 01 

s 
4528 

Traficantes são 

presos com armas 

e drogas em Belo 

Horizonte 

operação 

policial 
0 0 0 Minas Gerais 20/01/2018 

2 min 54 

s 
7224 

Loja entrega 

móveis de 

mostruário ao 

invés de novos 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 São Paulo 20/01/2018 

6 min 10 

s 
148.167 

Ex-namorado 

assume assassinato 

de jovem 

encontrada morta 

dentro de casa 

violência 

contra a mulher 
feminicídio enforcamento 2 

Rio de 

Janeiro 
20/01/2018 

6 min 16 

s 
17708 

Briga entre 

criminosos 

termina em morte 

de cinco pessoas 

briga resulta 

em morte de 5 

pessoas da 

mesma família 

crime 

organizado 
arma de fogo 5 Minas Gerais 20/01/2018 

6 min 05 

s 
10360 

Acusado de matar 

idoso advogado é 

preso em Minas 

Gerais 

advogado 

morto 

disputas entre 

clientes e 

prestadores 

de serviços 

não 

especificado 
1 Minas Gerais 19/01/2018 

3 min 

42s 
2142 

Homem ateia fogo 

na mulher após 

discussão no DF 

violência 

contra a mulher 

- agressão 

0 0 0 Brasília 19/01/2018 
5 min 32 

s 
11099 

Jovem que matou 

morador de rua sai 

da cadeia rindo no 

Piauí 

morador de rua 

assassinado 

motivações 

não 

esclarecidas 

não 

especificado 
1 Piauí 19/01/2018 

1 min 44 

s 
2722 

Mulher ciumenta 

ataca o marido a 

facadas em São 

Paulo 

mulher 

assassina 

marido 

assassinato 

entre parentes 
faca 1 São Paulo 19/01/2018 

8 min 08 

s 
46487 

Mulher agredida 

pelo marido fala 

ao Cidade Alerta 

violência 

contra mulher - 

agressão 

agressão 0 0 0 19/01/2018 
5 min 11 

s 
3838 
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sobre as ameaças 

sofridas 

Aliciador de 

menores mente 

para a polícia e é 

preso no Rio de 

Janeiro 

aliciador de 

menores 
abuso sexual 0 0 0 19/01/2018 3 min 2742 

Polícia interroga 

suspeitos de matar 

crianças em ritual 

em Porto Alegre 

crianças mortas 

em suposto 

ritual 

rituais 

macabros 

não 

especificado 
2 

Rio Grande 

do SUL 
19/01/2018 

4 min 50 

s 
14441 

Adolescente 

acusada de matar 

mulher por ciúme 

do marido é presa 

mulher com 

ciúmes mata 

suposta rival 

disputas 

amorosas 
faca 1 Goiás 19/01/2018 

2 min 48 

s 
5143 

Mulher é atacada 

pelo cunhado a 

golpes de facão 

cunhado tenta 

assassinar 

mulher de 

irmão 

tentativa de 

homicídio 
0 0 São Paulo 19/01/2018 

6 min 21 

s 
11472 

Caso Arthur: 

polícia faz 

reconstituição do 

crime 

bala perdida 0 0 0 São Paulo 18/01/2018 
4 min 29 

s 
7496 

Chacina: briga 

entre criminosos 

deixa cinco mortos 

em família 

briga entre 

criminosos 

termina em 

chacina 

crime 

organizado 
arma de fogo 5 Minas Gerais 18/01/2018 

5 min 23 

s 
703412 

Polícia procura 

acusado de matar 

o amigo em São 

Paulo 

homicídio entre 

amigos 

assassinato 

entre amigos 

não 

especificado 
1 São Paulo 18/01/2018 

7 min 45 

s 
2906 

Adolescentes 

confessam autoria 

de lista que expõe 

intimidades de 

mulheres de Minas 

Gerais 

exposição de 

intimidades na 

internet 

divulgação de 

imagens 

íntimas de 

terceiros 

0 0 Minas Gerais 18/01/2018 
2 min 38 

s 
2772 

Homem mata 

adolescente por 

ciúme no Paraná 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio arma de fogo 1 Paraná 18/01/2018 
3 min 40 

s 
4821 

Médico que 

agrediu a mulher é 

preso após ser 

visto em foto nas 

redes sociais 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio 
não 

especificado 
1 tocantins 17/01/2018 

3 min 44 

s 
2040 

Mulher é baleada 

após proibir 

namoro da filha 

com o criminoso 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio arma de fogo 1 Minas Gerais 17/01/2018 
2 min 

44s 
3 3 41 

Ex-namorado de 

Suzane von 

Richthofen é solto 

da prisão 

caso suzane 
assassinato 

entre parentes 
0 2 São Paulo 17/01/2018 

9 min 40 

s 
64564 

Homem mata a ex-

namorada após ser 

rejeitado 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio 
não 

especificado 
1 

Rio de 

Janeiro 
17/01/2018 

4 min 48 

s 
8578 

Adolescente 

grávida é baleada 

dentro de casa em 

Minas Gerais 

violência 

contra a 

mulher- 

feminicídio 

feminicídio 
não 

especificado 
1 Minas Gerais 17/01/2018 

2 min 49 

s 
5429 

Mistério: 

caminhoneiro 

desaparece após 

sair para comprar 

cigarro 

caminhoneiro 

desaparecido 
0 0 0 Minas Gerais 16/01/2018 

12 min 

29 s 
11441 
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Mulher é 

assassinada a 

facadas pelo 

marido em 

Bragança Paulista 

(SP) 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio faca 1 São Paulo 16/01/2018 
10 min 

35 s 
19582 

Policial reage a 

assalto e atira em 

menor de idade 

menor 

assaltante é 

baleado por 

policial 

0 0 0 Minas Gerais 02/01/2018 
1 min 

48s 
3828 

Colunista social 

engana vítimas 

com golpe de 

venda de imóveis 

estelionato 0 0 0 Porto Alegre 02/01/2018 
5 min 27 

s 
4621 

Mulher é agredida 

e assediada por 

motoqueiro 

violência 

contra a mulher 

- assédio sexual 

assédio 

sexual 
0 0 Goiás 02/01/2018 

5 min 26 

s 
3257 

Mulher é flagrada 

ao tentar entrar 

com drogas em 

presídio 

tráfico em 

presídio 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 02/01/2018 

3 min 43 

s 
17628 

Soldado do 

exército é baleado 

em assalto 

Soldade reage a 

assalto 
latrocínio arma de fogo 1 

Rio Grande 

do SUL 
02/01/2018 

1 min 08 

s 
2 122 

Adolescente morre 

após ser atingida 

por tiro em 

comemoração do 

ano novo 

bala perdida bala perdida arma de fogo 1 
Rio Grande 

do SUL 
02/01/2018 

3 min 44 

s 
4 059 

Presos fogem após 

tumulto em 

penitenciária de 

Goiás 

fuga da prisão 0 0 0 Goiás 02/01/2018 
3 min 22 

s 
5172 

Criança de 5 anos 

é atingida por bala 

perdida em 

Taboão da Serra 

(SP) 

bala perdida bala perdida arma de fogo 1 São Paulo 02/01/2018 
6 min 05 

s 
3877 

Marido ataca a 

esposa e a filha em 

briga 

violência 

contra a mulher 

- agressão 

0 0 0  02/01/2018 
3 min 34 

s 
9543 

Secretário é preso 

após ser acusado 

de aliciar menor 

abuso de menor abuso sexual 0 0 Minas Gerais 02/01/2018 
3 min 16 

s 
2409 

Homem incendeia 

a casa do vizinho 

após briga 

icêndio 

criminoso 

tentativa de 

homicídio 
0 0 Amapá 03/01/2018 6 min 2402 

Após discussão, 

mulher mata a 

própria amiga a 

facadas 

amiga 

assassina 

assassinato 

entre amigos 
faca 1 

Espírito 

Santo 
03/01/2018 

3 min 55 

s 
13745 

Operação policial 

recupera 18 

celulares e 5 

motos roubadas na 

zona leste de SP 

operação 

policial 
0 0 0 São Paulo 03/01/2018 

3 min 26 

s 
4615 

Jovem é 

encontrada morta 

dentro de casa e 

família desconfia 

do namorado 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio faca 1 Pernambuco 03/01/2018 
2 min 46 

s 
9140 

Homem suspeito 

de atirar em 

criança é solto da 

prisão 

bala perdida bala perdida arma de fogo 1 São Paulo 03/01/2018 
11 min 

13 
2297 

Pais de criança 

baleada prestam 
bala perdida bala perdida arma de fogo 1 São Paulo 03/01/2018 

5 min 33 

s 
3189 
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depoimento à 

polícia 

Polícia prende 

traficante 

procurado em Vila 

Velha (ES) 

prisão de 

traficante 

tráfico de 

drogas 
0 0 

Espírito 

Santo 
04/01/2018 

1 min 43 

s 
8138 

Trabalhador rural 

é baleado após 

lutar com bandido 

trabalhador 

reage a assalto 

assalto a mão 

armada 
0 0 Minas Gerais 04/01/2018 

4 min 

56s 
797 

Adolescente é 

baleado por PM 

em abordagem no 

RJ 

baleado por 

engano 
execução arma de fogo 1 

Rio de 

Janeiro 
04/01/2018 

1 min 50 

s 
1208 

Adolescente é 

presa por tráfico 

duas vezes na 

mesma semana 

adolescente 

presa 

tráfico de 

drogas 
0 0 Minas Gerais 04/01/2018 

2 min 58 

s 
3314 

Polícia procura 

suspeito de atirar 

em agente 

rodoviário 

buscas por 

atirador 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

Rio Grande 

do SUL 
04/01/2018 

2 min 34 

s 
1059 

Jovem sai da 

cadeia e atira no 

atual namorado da 

ex 

ex atira no 

atual da antiga 

namorada 

disputas 

amorosas 
arma de fogo 1 

Espírito 

Santo 
04/01/2018 

2 min 40 

s 
3501 

Grávida dá à luz 

em banheiro de 

hospital e tenta 

matar a criança 

gestante dá a 

luz e tenta 

matar bebê 

0 0 0 Paraná 04/01/2018 
11 min 

21 s 
3522237 

Caso Arthur: 

polícia pede 

quebra do sigilo 

telefônico do 

suspeito 

bala perdida bala perdida arma de fogo 1 São Paulo 04/01/2018 
14 min 

54s 
7376 

Patrulha do 

Consumidor: loja 

entrega mesa de 

mostruário riscada 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 São Paulo 05/01/2018 

9 min 39 

s 
8558 

Mãe de 

adolescente 

assassinada pelo 

namorado fala ao 

Cidade Alerta 

sobre a prisão do 

ex-genro 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio faca 1 Recife 05/01/2018 
4 min 01 

s 
13903 

Caso Arthur: 

perícia inocenta 

suspeito de atirar 

bala perdida bala perdida arma de fogo 1 São Paulo 05/01/2018 
8 min 24 

s 
1749 

Homem que matou 

amigo por dívida 

se entrega à 

polícia 

assassinato 

entre amigos 

assassinato 

entre amigos 

não 

especificado 
1 

Rio grande 

do SUL 
05/01/2018 

4 min 42 

s 
9683 

Homem é 

atropelado após 

briga de trânsito 

briga no 

trânsito 
briga atropelamento 1 São Paulo 05/01/2018 

4 min 10 

s 
4912 

Jovem mata a irmã 

a facadas na frente 

do pai cadeirante 

assassinato 

entre irmãos 

assassinato 

entre parentes 
faca 1 São Paulo 05/01/2018 

9 min 

55s 
1673488 

Caso Arthur: 

polícia oferece 

recompensa para 

denúncias sobre 

assassino 

bala perdida bala perdida arma de fogo 1 São Paulo 06/01/2018 
4 min 04 

s 
1938 

Idoso é preso após 

colocar fogo em 

moradores de rua 

morador de rua 

assassinado 

tentativa de 

homicídio 
0 0 São Paulo 06/01/2018 

3 min 32 

s 
5330 
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Jovem mata a irmã 

a facadas após 

discussão em casa 

assassinato 

entre irmãos 

assassinato 

entre irmãos 
faca 1 São Paulo 06/01/2018 

10 min 

55 s 
5411 

Patrulha do 

Consumidor ajuda 

mulher a resolver 

problema com 

carro novo 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 São Paulo 06/01/2018 

5 min 59 

s 
12184 

Traficante é preso 

vendendo drogas 

por aplicativo de 

celular 

tráfico de 

drogas 
0 0 0 Minas Gerais 06/01/2018 

2 min 50 

s 
3600 

Polícia prende 

quatro mulheres 

acusadas de raptar 

crianças 

rapto de 

crianças 
rapto 0 0 Pernambuco 08/01/2018 

5 min 18 

s 
7012 

Polícia prende 

acusado de 

assediar 

adolescente em 

ônibus 

violência 

contra a mulher 

- abuso sexual 

abuso sexual 

e roubo 
0 0 Pernambuco 08/01/2018 

3 min 23 

s 
2969 

Polícia encontra 

corpo de mulher 

assassinada em 

parque de 

Guarulhos (SP) 

violência 

contra mulher - 

feminicídio 

feminicídio faca 1 São Paulo 08/01/2018 
11 min 

27 s 
14527 

Corpo encontrado 

carbonizado em 

carro pode ser de 

policial 

desaparecido 

corpo 

encontrado 

bandidos x 

policiais 
faca 1 Paraná 08/01/2018 

5 min 53 

s 
2501 

Chacina em 

Pirituba (SP) deixa 

quatro mortos 

chacina 
crime 

organizado 
arma de fogo 4 São Paulo 08/01/2018 4 min 15421 

Polícia descobre 

'tribunal do tráfico' 

na zona leste de 

SP 

operação 

policial 
0 0 0 São Paulo 09/01/2018 

6 min 44 

s 
76824 

Homem atropela 

ex-mulher e o rival 

em ataque de 

ciúme 

violência 

contra  amulher 

- tentativa de 

homicídio 

0 0 0 São Paulo 09/01/2018 
4 min 48 

s 
2955 

Cabo da PM é 

assassinado em 

troca de tiros no 

Rio de Janeiro 

PM morto em 

serviço 

bandidos x 

policiais 
arma de fogo 1 

Rio de 

Janeiro 
09/01/2018 

5 min 16 

s 
13566 

Corretora de 

imóveis é baleada 

no portão de casa 

em Campo Grande 

(MS) 

assassinada na 

porta de casa 
execução arma de fogo 1 

Mato grosso 

do SUL 
09/01/2018 

2 min 09 

s 
1683 

Cabeleireiro é 

espancado por 

quatro homens em 

Minas Gerais 

cabelereiro 

agredido 

agressão 

física 
0 0 Minas Gerais 09/01/2018 

2 min 38 

s 
1708 

Polícia prende 

homem acusado de 

esfaquear a mulher 

dentro de casa 

violência 

contra a mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 0 brasília 09/01/2018 

2 min 31 

s 
2317 

Polícia pede prisão 

preventiva de 

suspeitos de matar 

crianças em ritual 

de magia negra no 

RS 

suspeitos de 

assassinar 

crianças p 

ritual 

rituais 

macabros 

não 

especificado 
2 

Rio Grande 

do SUL 
09/01/2018 

4 min 04 

s 
11985 

Ex-policial foge 

após agredir e 

violência 

contra a mulher 
feminicídio 0 0 São Paulo 09/01/2018 

7 min 17 

s 
6172 
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torturar a 

namorada 

- tortura e 

agressão 

Paciente assediada 

por falso 

enfermeiro conta 

detalhes do crime 

ao Cidade Alerta 

violência 

contra a mulher 

- abuso sexual 

estupro 0 0 São Paulo 09/01/2018 
8 min 50 

s 
14855 

Polícia prende 

suspeito de matar 

a mulher em Lins 

(SP) 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio 
não 

especificado 
1 São Paulo 10/01/2018 

2 min 16 

s 
4926 

Acidente 

provocado por 

racha mata duas 

mulheres em 

rodovia 

acidente de 

trânsito 
racha 0 0 São Paulo 10/01/2018 

6 min 02 

s 
8045 

Homem não aceita 

casamento da filha 

e mata a namorada 

dela 

homofobia homofobia força bruta 1 Brasília 10/01/2018 
4 min 53 

s 
207903 

Jovem é 

encontrada 

enforcada e 

namorado é 

suspeito do crime 

FACE 

violência 

contra mulher 
feminicídio enforcamento 1 São Paulo 10/01/2018 

9 min 50 

s 
73873 

Polícia prende 

onze bandidos 

envolvidos no 

tribunal do crime 

operação 

policial 

tribunal do 

crime 
0 0 São Paulo 10/01/2018 

6 min 37 

s 
116441 

Homem é preso 

por sequestrar a ex 

e ameaçar a sogra 

violência 

contra a mulher 

- sequestro e 

agressões 

sequestro e 

agressões 
0 0 

Rio Grande 

do SUL 
11/01/2018 9 min 4675 

Padrasto acusado 

de abusar de 

criança em SP está 

foragido 

abuso sexual de 

menor 

estupro e 

pedofilia 
0 0 São Paulo 11/01/2018 

10 min 

57 s 
8625 

Sequestradores 

fazem reféns após 

assalto a carro-

forte em Porto 

Alegre (RS) 

assalto a carro-

forte 
assalto 0 0 

Rio Grande 

do SUL 
11/01/2018 

5 min 39 

s 
2181 

Marido foge após 

atacar a mulher 

por causa de 

dinheiro 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio faca 1 São Paulo 11/01/2018 
6 min 38 

s 
7222 

Polícia investiga 

morte misteriosa 

de enfermeiro em 

Suzano (SP) 

enfermeiro 

assassinado 
execução 

força bruta 

(asfixia) 
1 São Paulo 11/01/2018 

10 min 

37 s 
7809 

Ataques em 

Carapicuíba (SP) 

deixa cinco mortos 

chacinas 
crime 

organizado 
arma de fogo 5 São Paulo 12/01/2018 

2 min 30 

s 
12231 

Patrulha do 

Consumidor: 

cliente se irrita 

com troca de carro 

cancelada 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 São Paulo 12/01/2018 

8 min 53 

s 
436881 

Modelo argentina 

é assassinada em 

quarto de hotel no 

México 

violência 

contra a mulher 

- tráfico de 

mulheres e 

feminicídio 

feminicídio 
não 

especificado 
1 internacional 12/01/2018 

4 min 33 

s 
5507 

Idoso é 

assassinado após 

discussão com a 

briga e trocas 

de agressões - 

assassinato 

entre parentes 

não 

especificado 
1 Brasília 12/01/2018 

5 min 34 

s 
3189 
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mulher em 

Brazlândia (DF) 

esposa mata 

marido 

Polícia investiga 

divulgação de lista 

que expõe 

intimidade de 

mulheres em 

Minas Gerais 

divulgação de 

intimidades de 

terceiros na 

internet 

ciberbulling 0 0 Minas Gerais 12/01/2018 
3 min 04 

s 
6086 

Grávida se finge 

de morta para 

escapar de ataque 

do ex 

violência 

contra a mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 0 Paraná 12/01/2018 

5 min 40 

s 
283610 

Mulher é atacada e 

torturada pelo 

vizinho no quintal 

de casa em Atibaia 

(SP) 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio machado 1 São Paulo 12/01/2018 
10 min 

09 s 
235514 

Polícia prende 11 

criminosos de 

facção que faziam 

parte do "tribunal 

do crime" 

operação 

policial 
0 0 0 São Paulo 13/01/2018 

7 min 43 

s 
36120 

Homem é acusado 

de matar a enteada 

de 12 anos para se 

vingar da ex-

namorada 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio faca 1 
Rio de 

Janeiro 
13/01/2018 

2 min 46 

s 
3199 

Patrulha do 

Consumidor: 

drogaria não 

entrega remédio de 

idoso 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 São Paulo 13/01/2018 

11 min 

33 s 
7154 

Corpo de delegado 

assassinado por 

traficante é 

enterrado em 

cemitério do Rio 

de Janeiro 

delegado 

assassinado 

bandidos x 

policiais 
arma de fogo 1 

Rio de 

Janeiro 
13/01/2018 

5 min 07 

s 
9231 

Marido mata a 

mulher e esconde 

o corpo com a 

ajuda do irmão 

violência 

contra a mulher 

- feminicídio 

feminicídio 
não 

especificado 
1 Mato grosso 15/01/2018 

5 min 34 

s 
4361 

Mulher agredida 

pelo marido conta 

ao Cidade Alerta 

sobre as ameaças 

sofridas 

violência 

contra a mulher 

- agressão 

agressões e 

ameaças 
0 0 São Paulo 15/01/2018 

5 min 38 

s 
12446 

Mulher se joga do 

segundo andar de 

prédio para 

escapar de 

agressões do 

marido 

violência 

contra a mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 0 Amazonas 15/01/2018 

6 min 37 

s 
17890 

Caso Eloizi: laudo 

revela que criança 

foi abusada 

sexualmente pelo 

padrasto 

violência 

contra a mulher 

- abuso sexual 

de menor 

feminicídio faca 1 
Rio de 

Janeiro 
15/01/2018 

12 min 

24 s 
155907 
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nome da matéria assunto tipo de 

violência 

Arma do 

crime 

mortes 

por 

homicídio 

Estado dia de 

upload 

tempo 

de 

duração 

número de 

visualizações 

Moradores do prédio 

incendiado montam camas 

do lado de fora do edifício 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 01/05/2018 16 min 

33 s 

7480 

Comandante Hamilton fala 

sobre área intacta de prédio 

incendiado 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 01/05/2018 4 min 6 

s 

1838 

Operação policial caça 

suspeitos de assassinar 

inspetor 

inspetor morto 

em serviço 

execução arma de fogo 1 Rio grande 

do sul 

02/05/2018 4 min 5 

s 

2138 

Polícia prende casal 

acusado de pedofilia 

pedofilia pedofilia 0 0 São Paulo 02/05/2018 3 min 56 

s 

11154 

Veja as últimas 

informações sobre as 

vítimas desaparecidas no 

desabamento do edifício 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 02/05/2018 4 min 31 

s 

3320 

Criminoso aplica golpe em 

venda de moto 

golpe estelionato 0 0 Minas 

Gerais 

02/05/2018 3 min 04 

s 

3746 

Polícia procura suspeito de 

matar a ex-mulher por 

ciúme 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força bruta 

(asfixia) 

1 Rio de 

Janeiro 

02/05/2018 3 min 01 

s 

3126 

PM tira a própria vida após 

desconfiar de traição da 

mulher 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio e 

suicídio 

0 0 Minas 

Gerais 

02/05/2018 3 min 10 

s 

11545 

Ex-marido de mulher 

desaparecida após 

desabamento de edifício 

fala ao Cidade Alerta 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 02/05/2018 7 min 47 

s 

10667 

Homem ameaça e faz a 

mulher refém com uma 

tesoura 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 

0 0 São Paulo 02/05/2018 5 min 54 

s 

7079 

Professor de yoga é 

assassinado dentro de sítio 

professor 

assassinado 

por ex da 

esposa 

feminicídio faca 1 Minas 

Gerais 

02/05/2018 7 min 48 

s 

2 830 

Motorista é encontrado 

morto e namorada é a 

principal suspeita 

namorada 

suspeita de 

assassinar 

motorista 

disputas 

amorosas 

faca 1 São Paulo 03/05/2018 6 min 41 

s 

4010 

Acusado de tentar abusar 

de mulher dentro de carro é 

preso 

violência 

contra a 

mulher 

abuso sexual 0 0 Belo 

Horizonte 

03/05/2018 4 min 16 

s 

1594 

Homem sai da cadeia e 

atira na ex-mulher 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de fogo 1 Paraná 03/05/2018 3 min 20 

s 

3904 

Jovem é atacada a golpes 

de faca pelo ex-namorado 

violência 

contra a 

mulher 

agressões 0 0 São Paulo 03/05/2018 9 min 06 

s 

86.235 

Ex-marido rejeitado ataca a 

mulher na frente dos filhos 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 03/05/2018 9 min 50 

s 

6405 

Agente penitenciário 

desaparece após ir para 

baile funk 

desaparecimen

to de Agente 

penitenciário 

suspeita de 

homicídio 

0 0 São Paulo 03/05/2018 11 min 

19 s 

2891 



 
 

 
172 

 

Moradora conta como 

começou o incêndio no 

edifício que desabou 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 03/05/2018 5 min 02 

s 

15123 

Falso bombeiro aplica 

golpe e ataca mulheres 

violência 

contra a 

mulher 

roubo, 

falsidade 

ideológica, 

violências 

psicológicas e 

ameaças de 

agressão 

0 0 São Paulo 03/05/2018 13 min 

07 s 

10815 

Mulher fica com graves 

sequelas após ser atacada 

pelo marido com uma faca 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 

0 0 São Paulo 04/05/2018 10 min 

26 

70804 

Coordenador de ocupação 

dá sua versão sobre prédio 

que desabou 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 04/05/2018 8 min 04 

s 

3153 

Tenente Derrite fala ao 

Cidade Alerta: 

"Trabalhamos com o 

improvável" 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 04/05/2018 15 min 

57 s 

7871 

Entenda o trabalho dos 

cães farejadores nos 

escombros no Largo do 

Paissandu 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 04/05/2018 7 min 41 

s 

2113 

Depoimento de moradora 

levanta suspeita sobre real 

causa do incêndio 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 04/05/2018 4 min 48 

s 

2634 

Exame do IML confirma 

identidade de primeiro 

corpo retirado dos 

escombros 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 04/05/2018 3 min 40 

s 

12072 

Bombeiro bate carro e foge 

sem prestar socorro 

acidente no 

trânsito 

direção 

embreagada 

0 0 São Paulo 04/05/2018 4 min 22 

s 

2 512 

Homem agride mulher com 

mangueira de gás durante 

10 horas 

violência 

contra a 

mulher 

agressão 0 0 São Paulo 04/05/2018 7 min 12 

s 

20626 

Atriz Daniele Suzuki fala 

sobre amiga encontrada 

morta na Austrália 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especificado 

1 Austrália 05/05/2018 2 min 39 

s 

16802 

“Bando da faca” aterroriza 

moradores do Rio de 

Janeiro 

assaltos e 

agressões 

assalto e 

agressão 

0 0 Rio de 

Janeiro 

05/05/2018 2min 59 

s 

5395 

Bombeiros continuam 

buscas por desaparecidos 

em desabamento neste 

sábado (5) 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 05/05/2018 3 min 07 

s 

2254 

Sertanejo baleado antes de 

show tem medo de voltar 

aos palcos 

vítima de 

atentado 

tentativa de 

homicídio 

0 0 Minas 

Gerais 

05/05/2018 2 min 54 

s 

3141 

Francês é encontrado 

morto após se perder no 

meio da mata 

corpo 

encontrado 

0 0 0 São Paulo 07/05/2018 8 min 55 

s 

5634 

Adolescente é torturada 

pelo ex-namorado 

obsessivo 

violência 

contra a 

mulher 

tortura - 

agressões 

0 0 São Paulo 07/05/2018 11 min 

37 s 

165535 

Homem mata a mulher na 

frente dos filhos 

violência 

contra a 

mulher 

Latrocínio e 

homicídio 

arma de fogo 1 Londrina 07/05/2018 2 min 59 

s 

2876 



 
 

 
173 

 

Policial mata a namorada 

após desconfiar de traição 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de fogo 1 Brasília 07/05/2018 9 min 30 

s 

5195 

Delegado é assassinado na 

festa da filha 

assassinato em 

festa 

bandidos x 

policiais 

faca e arma 

de fogo 

1 Maranhão 07/05/2018 2 min 59 

s 

11285 

Mulher quase perde a visão 

após ser atacada pelo ex-

namorado 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 

0 0 Minas 

Gerais 

07/05/2018 2 min 27 

s 

1262 

Dupla é executada na porta 

de casa 

execução execução arma de fogo 2 São Paulo 07/05/2018 6 min 52 

s 

28199 

Homem é preso por tentar 

matar o próprio irmão 

tentativa de 

assassinato 

entre irmãos 

tentativa de 

homicídio 

faca 0 São Paulo 08/05/2018 5 min 10 

s 

1567 

Mulher é internada após 

ser agredida a golpes de 

faca pelo marido 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 0 São Paulo 08/05/2018 7 min 21 

s 

7324 

Empresário é encontrado 

morto dentro de casa 

empresário 

assassinado 

execução faca 1 São Paulo 08/05/2018 8 min 16 

s 

4535 

Homem tenta fugir após 

atirar na mulher com uma 

espingarda 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de fogo 1 São Paulo 08/05/2018 9 min 27 

s 

4191 

Acusado de homicídio foge 

com a filha de 3 anos 

assassinato e 

sequestro de 

filha 

execução não 

especificado 

1 São Paulo 09/05/2018 10 min 

40 s 

10712 

Ex-marido ataca o rival 

com uma faca após briga 

morte por 

ciúmes 

disputas 

amorosas 

faca 1 São Paulo 09/05/2018 10 min 

24 s 

5872 

Mulher é agredida a golpes 

de faca na frente dos filhos 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 

0 0 São Paulo 09/05/2018 3 min 24 

s 

3354 

Polícia encontra menor de 

idade em casa de aliciador 

menor aliciado pedofilia 0 0 Espírito 

Santo 

09/05/2018 3 min 35 

s 

2 811 

Mulher é encontrada morta 

por asfixia no dia do 

aniversário 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força bruta 

(asfixia) 

1 Rio de 

Janeiro 

09/05/2018 5 min 15 

s 

3135 

Homem cumpre ameaças e 

atira na ex-namorada 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de fogo 1 Pernambuc

o 

09/05/2018 5 min 01 

s 

2612 

Mulher que foi agredida 

durante 20 anos desabafa 

ao Cidade Alerta 

violência 

contra a 

mulher 

violência 

doméstica 

0 0 Minas 

Gerais 

09/05/2018 4 min 5447 

Criança abusada pelo pai 

pede socorro em bilhete 

abuso de 

menor 

pedofilia 0 0 São Paulo 09/05/2018 10 min 

05 s 

901315 

Tiroteio na Rocinha deixa 

2 PMs feridos 

operação 

policial 

tráfico - troca 

de tiros 

0 0 Rio de 

Janeiro 

09/05/2018 1 min 57 

s 

6851 

JR África estreia em 

Angola 

estreia de 

programa 

0 0 0 Angola 09/05/2018 5 min 12 

s 

1355 

Ex-marido obsessivo 

ameaça e persegue mulher 

violência 

contra a 

mulher 

ameaças de 

homicídio 

0 0 São Paulo 10/05/2018 8 min 

03s 

3616 

Mulher desaparece 

misteriosamente após sair 

com o ex-marido 

desaparecimen

to de mulher 

ameaças de 

homicídio 

0 0 São Paulo 10/05/2019 11 min 

43 s 

29172 



 
 

 
174 

 

Corpo de Bombeiros 

amplia buscas por jovens 

desaparecidos na praia 

jovens caem 

no mar e são 

levados 

0 0 0 São Paulo 10/05/2018 2 min 50 

s 

3801 

Suspeito de tentar matar a 

sobrinha é preso 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio - 

pedofilia 

0 0 São Paulo 10/05/2018 7 min 31 

s 

4305 

Homem foge após roubar e 

matar a própria mulher 

violência 

contra a 

mulher 

Latrocínio faca 1 São Paulo 10/05/2018 10 min 10188 

Marido agressor é preso só 

de cueca 

violência 

contra a 

mulher 

agressão 0 0 Minas 

Gerais 

10/05/2018 2 min 17 

s 

8252 

Homem mata o rival e 

ameaça a ex-mulher 

morte por 

ciúmes 

disputas 

amorosas 

arma de fogo 1 Minas 

Gerais 

10/05/2018 10 min 

02 s 

29799 

Maníaco abusa de jovem 

após oferecer emprego 

falso 

violência 

contra a 

mulher 

abuso sexual 0 0 São Paulo 11/05/2018 10 min 

48 s 

4042 

Polícia descobre mulher 

mantida em cárcere 

privado pelo ex-marido 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de fogo 1 São Paulo 11/05/2018 12 min 

04 s 

61655 

Marido ciumento atira na 

mulher e no próprio irmão 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio e 

suicídio 

arma de fogo 0 São Paulo 11/05/2018 5 min 41 

s 

9037 

Idoso é espancado e morto 

dentro de casa 

assassinato de 

idoso 

execução força bruta 1 São Paulo 11/05/2018 8 min 48 

s 

3766 

Homem dado como 

desaparecido se apresenta 

em São Paulo 

homem 

encontrado 

0 0 0 São Paulo 11/05/2018 3 min 23 

s 

2645 

Homem mata a mulher por 

se irritar com celular 

desligado 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força bruta 

(cotovelada) 

1 São Paulo 11/05/2018 9 min 25 

s 

194623 

Patrulha do Consumidor: 

vidro quebra uma hora 

após a instalação 

patrulha do 

consumidor 

0 0 0 São Paulo 11/05/2018 12 min 

52 s 

318397 

Policiais do DEIC cercam 

Morro do Sabão (SP) 

contra o tráfico de drogas 

operação 

policial 

tráfico de 

drogas 

0 0 São Paulo 11/05/2018 4 min 36 

s 

10705 

Mulher é morta e atirador é 

preso comemorando o 

assassinato 

mulher 

assassinada no 

recife 

execução 1 arma de 

fogo 

Recife 12/05/2018 3 min 21 

s 

8822 

Patrulha do Consumidor: 

cliente compra TV nova e 

recebe velha 

patrulha do 

consumidor 

0 0 0 São Paulo 12/05/2018 10 min 

42 s 

664717 

Mãe PM reage a assalto e 

mata ladrão em frente à 

escola 

policial impede 

assalto e mata 

bandido 

latrocínio 1 arma de 

fogo 

São Paulo 12/05/2018 7 min 18 

s 

912513 

Polícia confirma 

identificação dos corpos 

dos gêmeos encontrados no 

prédio que desabou em SP 

prédio 

incendiado 

0 0 0 São Paulo 12/05/2018 7 min 35 

s 

18999 

Rapaz desaparece e última 

pessoa que o viu é morta 

em Piracicaba (SP) 

assassinato e 

rapaz 

desaparecido 

execução 1 arma de 

fogo 

São Paulo 12/05/2018 4 min 04 

s 

13732 



 
 

 
175 

 

Mãe recebe mensagens 

estranhas após 

desaparecimento da filha 

violência 

contra a 

mulher 

desaparecimen

to 

0 0 Curitiba 14/05/2018 10 min 

37 s 

1318497 

Ladrão fica entalado em 

janela ao tentar fugir 

bandido se dá 

mal 

tentativa de 

roubo 

0 0 Minas 

Gerais 

14/05/2018 2 min 20 

s 

3828 

Homem mata a namorada e 

avisa o cunhado 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 1 não 

especifica

do 

São Paulo 14/05/2018 8 min 50 

s 

7005 

Ex-policial foge após atirar 

e matar vigilante 

assassinato de 

vigilante 

execução 1 arma de 

fogo 

São Paulo 14/05/2018 2 min 34 

s 

3102 

Homem mata a mulher e 

tira a própria vida na frente 

do filho 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 1 arma de 

fogo 

São Paulo 14/05/2018 7 min 17 

s 

6935 

Homem é preso com 30 

celulares após aplicar 

golpes 

golpes agiotagem 0 0 Minas 

Gerais 

14/05/2018 3 min 11 

s 

1043 

Pai arremessa recém-

nascido por cima de muro 

pai tenta matar 

bebê 

tentativa de 

homicídio 

0 0 São Paulo 14/05/2018 11 min 

08 s 

336859 

Pai é executado e tem 

corpo jogado em estrada 

execução execução 1 arma de 

fogo 

São Paulo 31/05/2018 8 min 16 

s 

32346 

Homem ciumento é preso 

após matar a ex-namorada 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 1 faca São Paulo 31/05/2018 5 min 18 

s 

13409 

Menor é espancado até a 

morte em festa 

menor 

empancado até 

a morte 

briga 1 força bruta Brasília 31/05/2018 4 min 09 

s 

7064 

Empresário é agredido por 

dez homens em boate 

empresário 

espancado 

agressão 0 0 São Paulo 30/05/2018 14 min 

35 s 

5430 

Consequências da greve 

são sentidas desde rodovias 

até feiras livres 

greve dos 

caminhoneiros 

0 0 0 Brasil 30/05/2018 9 min 17 

s 

4002 

Incêndio destrói 

comunidade em Osasco 

(SP) 

incêndio em 

comunidade 

0 0 0 São Paulo 29/05/2018 3 min 13 

s 

8977 

Saiba quais são as 

perspectivas de 

abastecimento para esta 

quarta (30) 

greve dos 

caminhoneiros 

0 0 0 São Paulo 29/05/2018 2 min 45 

s 

2797 

Abastecimento de postos 

em Minas Gerais não 

consegue atender a 

população 

greve dos 

caminhoneiros 

0 0 0 Minas 

Gerais 

29/05/2018 2 min 47 

s 

1683 

Líder da Abcam denuncia 

desvios de propósito da 

manifestação 

greve dos 

caminhoneiros 

0 0 0 Brasil 29/05/2018 6 min 56 

s 

1501 

Tropa de choque tenta 

dispersar manifestantes na 

rodovia Anchieta 

greve dos 

caminhoneiros 

0 0 0 São Paulo 29/05/2018 9 min 05 

s 

3379 

Comandante da polícia 

explica ação da tropa de 

choque 

greve dos 

caminhoneiros 

0 0 0 Brasil 29/05/2018 7 min 19 

s 

2391 

Polícia prende acusado de 

matar a mulher a facadas 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 14/05/2018 3 min 32 

s 

3554 



 
 

 
176 

 

Mulher agredida a facadas 

pelo marido conta ao 

Cidade Alerta sobre o 

ataque 

violência 

contra a 

mulher 

agressão 0 0 Minas 

Gerais 

14/05/2018 5 min 26 

s 

6997 

Homem é assassinado após 

discutir com o amigo 

assassinato 

entre amigos 

assassinato 

entre amigos 

faca 1 Minas 

Gerais 

14/05/2018 2 min 29 

s 

4224 

Amigo de jovem 

desaparecida fala sobre 

última conversa 

jovem 

desaparecida 

possível 

sequestro 

0 0 Curitiba 15/05/2018 10 min 

29 s 

45984 

Jovem passa mal e morre 

após fazer lipoaspiração 

procedimento 

estético mal 

sucedido 

0 0 0 Internacion

al 

15/05/2018 7 min 51 

s 

124504 

Jovens matam homem 

depois de terem internet 

cortada 

homem 

assassinado 

por causa de 

corte em 

internet 

motivos 

supérfluos 

faca 1 Bahia 15/05/2018 3 min 31 

s 

3130 

Homem é atropelado e 

morto pelo ex-genro após 

proibir namoro da filha 

assinado pelo 

genro 

assassinato 

entre parentes 

carro 

(atropelamen

to) 

1 Rondonia 15/05/2018 4 min 41 

s 

2295 

Jovem desaparece após dar 

carona para desconhecido 

jovem 

desaparecido 

desaparecimen

to 

0 0 São Paulo 15/05/2018 9 min 14 

s 

32293 

Policial é acusado de matar 

três mulheres 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de fogo 3 Minas 

Gerais 

15/05/2018 5 min 12 

s 

70764 

Grávida é abusada por 

quatro homens 

violência 

contra a 

mulher 

estupro 0 0 Curitiba 16/05/2018 2 min 16 

s 

19113 

Marcas de sangue são 

encontradas no carro de ex-

marido de jovem 

desaparecida 

mulher 

desaparecido 

possibilidade 

de homicídio 

0 0 São Paulo 16/05/2018 6 min 56 

s 

137865 

Dentista arma roubo na 

casa da própria mãe 

filho rouba 

mãe 

roubo 0 0 Espírito 

Santo 

16/05/2018 2 min 23 

s 

3478 

Mulher é assassinada após 

receber mensagem no 

celular 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 16/05/2018 6 min 19 

s 

161306 

Falso médico pode estar 

envolvido em morte de 

grávida 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio insuficiência 

respiratória e 

anemia 

(desempenh

o ilegal da 

medicina) 

1 Pará 16/05/2018 9 min 6450 

Fotos mostram mulher 

brutalmente agredida pelo 

ex-marido 

violência 

contra a 

mulher 

agressão 0 0 Bahia 16/05/2018 5 min 04 

s 

816900 

Policiais morrem 

atropelados ao tentar salvar 

refém 

operação de 

resgate policial 

mal sucedida 

sequestro 0 0 São Paulo 16/05/2018 5 min 34 

s 

3015 

Policiais da Rota caçam 

traficantes no litoral de SP 

operação 

policial 

tráfico de 

drogas 

0 0 São Paulo 17/05/2018 10 min 

48 s 

73482 

Polícia procura mandante 

de assassinato de vereador 

assassinato de 

vereador 

execução arma de fogo 1 Goiás 17/05/2018 3 min 04 

s 

1883 

Músico é preso por abusar 

de menina de 11 anos 

violência 

contra a 

mulher 

pedofilia 0 0 São Paulo 17/05/2018 9 min 49 

s 

120323 



 
 

 
177 

 

Homem desaparece após 

ser acusado de assédio 

desaparecimen

to de homem 

desaparecimen

to 

0 0 São Paulo 17/05/2018 11 min 

01 s 

24628 

Homem invade escritório e 

mata a ex-mulher 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de fogo 1 Minas 

Gerais 

17/05/2018 2 min 37 

s 

8551 

Homem mata e passa com 

carro por cima do corpo da 

namorada 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força bruta e 

carro 

(atropelamen

to) 

1 Piauí 17/05/2018 4 min 21 

s 

41438 

Humorista famoso é preso 

em operação de combate a 

pedofilia 

operação 

contra 

pedofilia 

pedofilia 0 0 São Paulo 17/05/2018 14 min 

20 s 

300912 

Adolescente é morto em 

assalto na Marginal Tietê 

latrocínio latrocínio arma de fogo 1 São Paulo 17/05/2018 7 min 42 

s 

7204 

Polícia prende três 

suspeitos de matar criança 

de 10 anos 

criança 

assassinada 

feminicídio não 

especificado 

1 Bahia 18/05/2018 4 min 54 

s 

55270 

Mulher reage a ataque do 

marido e o mata 

mulher mata 

marido para se 

defender de 

agressões 

possível 

legítima defesa 

-homicídio 

cadeira e 

faca 

1 Paraíba 18/05/2018 2 min 49 

s 

6107 

Mulher é assassinada por 

namorado que conheceu 

nas redes sociais 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especificado 

1 Piauí 18/05/2018 4 min 44 

s 

7270 

Criança some após ter sido 

torturada pelo padrinho 

criança 

desaparecida 

feminicídio não 

especificado 

1 São Paulo 18/05/2018 12 min 

39 s 

94 635 

Sargento da PM é morto a 

tiros no terraço de casa 

assassinato de 

sargento 

bandidos x 

policiais 

arma de fogo 1 São Paulo 18/05/2018 3 min 47 

s 

2058 

Mulher morre em 

emboscada feita pelo ex-

namorado 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 18/05/2018 13 min 

26 s 

402248 

Homem desaparece ao sair 

para ir à padaria 

homem 

desaparecido 

desaparecimen

to 

0 0 São Paulo 18/05/2018 8 mi 56 

s 

5560 

Patrulha do Consumidor: 

cliente reclama de 

rastreador com defeito 

patrulha do 

consumidor 

0 0 0 São Paulo 18/05/2018 7 min 01 

s 

17615 

PM encontra mais de meia 

tonelada de maconha 

enterrada em sítio 

apreensão de 

drogas e armas 

tráfico de 

drogas 

0 0 Minas 

Gerais 

19/05/2018 2 min 13 

s 

2853 

Chuva e vento forte 

provocam destruição em 

São Paulo 

desastre 

natural 

0 0 0 São Paulo 19/05/2018 6 min 30 

s 

2849 

Oito suspeitos de 

envolvimento na morte do 

Capitão Oliveira são 

mortos 

assassinato de 

Capitão 

Oliveira 

bandidos x 

policiais 

arma de fogo 1 Sergipe 19/05/2018 3 min 13 

s 

4 030 

Celso Russomano ajuda 

cliente que comprou TV 

nova e recebeu usada 

patrulha do 

consumidor 

0 0 0 São Paulo 19/05/2018 7 min 50 

s 

5830 
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Farmacêutico é assassinado 

pelos próprios amigos em 

emboscada 

assassinado 

pelos amigos 

assassinato 

entre amigos 

faca 1 Paraná 21/05/2018 4 min 32 

s 

7155 

Adolescente desaparece 

após sair para ir à escola 

desaparecimen

to de jovem de 

17 anos 

0 0 0 São Paulo 21/05/2018 10 min 

25 s 

43370 

Jovem de 14 anos é 

abusada e tem corpo 

jogado em cachoeira 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especificado 

1 Brasília 21/05/2018 5 min 47 

s 

70212 

 

ANEXO III: TABELA DE CONTEÚDO GERAL – CIDADE ALERTA – AGOSTO/2018 

 

Nome da matéria Assunto Tipo de 

violência 

arma do 

crime 

Mortes por 

homicídio 

Estado Dia de 

upload 

Tempo de 

duração 

Número de 

visualizaçõ

es 

Bandido confessa 

assassinato de estudante 

na grande SP 

assassinato latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 31/08/2018 3 min 26 s 1.325 

Homem mata ex-mulher 

após 5 anos de ameaças 

violência 

doméstica 

feminicídio faca 1 São Paulo 31/08/2018 3 min 28 s 748 

Paraíba: bombeiro é 

morto por ladrão dentro 

do quartel 

assassinato latrocínio arma de 

fogo 

1 Paraíba 31/08/2018 2 min 45 s 718 

Tribunal do crime 

executa casal em São 

Paulo 

assassinato crime 

organizado 

arma de 

fogo 

2 São Paulo 31/08/2018 3 min 55 s 5285 

SP: Homem mata 

vereadora por causa de 

dívida 

assassinato relações 

trabalhistas 

fogo 1 São Paulo 31/08/2018 3 min 23 s 903 

Policial tenta evitar 

assalto e é morto por 

ladrão 

assalto e 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 31/08/2018 2 min 37 s 5498 

Mulher é morta por ex 

mesmo com medida 

protetiva 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 31/08/2018 1 min 44 s 227 

Pedreiro é executado por 

matadores encapuzados 

assassinato execução faca 1 São Paulo 31/08/2018 2 min 23 s 1674 

PB: Assassino que 

matou mulher com 

enxada é encontrado 

prisão de 

assassino 

feminicídio enxada 1 Paraíba 31/08/2018 2 min 42 s 978 

Ladrão que matou 

estudante é preso na 

Grande SP 

prisão de 

ladrão 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 31/08/2018 2 min 34 s 577 

PM é baleado durante 

assalto no interior de SP 

PM 

assassinado 

em assalto 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 31/08/2018 4 min 28 s 725 

Apesar de medida 

protetiva, homem mata 

ex-mulher 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 31/08/2018 3 min 5 s 1087 

SP: Mulher é assassinada 

pelo marido dentro de 

casa 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 30/08/2018 3 min 31 954 

Idoso tenta defender 

família usando foice e é 

morto 

invasão e 

assassinato 

de idoso 

latrocínio foice 1 São Paulo 30/08/2018 3 min 53 s 681 
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SP: Polícia identifica 

assassinos de empresário 

assassinos 

são 

identificado

s 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 30/08/2018 2 min 37 s 4.016 

Grande SP: Homem 

mata jovem durante festa 

assassinato latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 30/08/2018 2 min 25 s 940 

Estudante de 19 anos é 

morto a caminho da 

escola 

assassinato latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 30/08/2018 5 min 2078 

Dois envolvidos na 

morte de empresário são 

presos em SP 

prisão de 

envolvidos 

em assalto 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 30/08/2018 2 min 37 s 1047 

Roubos de celular 

causam morte na Grande 

SP 

roubos de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

57 São Paulo 30/08/2018 4 min 29 s 237 

Idoso é morto após 

defender família durante 

assalto 

roubo e 

morte 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 30/08/2018 2 min 22 s 373 

Mulher é morta a facadas 

por marido em Cubatão 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 30/08/2018 3 min 02 s 872 

Ladrão que fez idoso 

enfartar é preso após 

nove meses 

prisão de 

assaltante 

latrocínio força 

bruta 

1 São Paulo 30/08/2018 3 min 34 s 863 

PB: Assassino que 

matou mulher com 

enxada é encontrado 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio enxada 1 Paraíba 30/08/2018 2 min 33 s 839 

Grande SP: Estudante é 

morto por ladrões de 

celular 

roubo e 

morte 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 29/08/2018 2 min 02 s 1580 

Após 11 anos, homem é 

preso por matar mulher 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 São Paulo 29/08/2018 3 min 06 s 690 

Matadores encapuzados 

executam dois homens 

em SP 

grupos de 

extermínio 

execução arma de 

fogo 

2 São Paulo 29/08/2018 2 min 40 s 3231 

RJ: São Gonçalo é alvo 

de megaoperação militar 

intervenção 

militar 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

2 Rio de 

Janeiro 

29/08/2018 2 min 09 s 3117 

SP: Polícia procura por 

assassinos de empresário 

busca por 

assassinos 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 29/08/2018 2 min 16 s 196 

Estudante de 19 anos é 

morto a caminho da 

escola 

estudante é 

morto 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 29/08/2018 5 min 06 s 1584 

Homem que forjou 

suicídio de mulher é 

preso após anos 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 São Paulo 29/08/2018 2 min 15 s 470 

Idosa é brutalmente 

assassinada na Grande 

SP 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 28/08/2018 2 min 453 

Grande SP: Idosa é 

morta na própria cama 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 28/08/2018 3 min 03 s 364 

Empresário é morto por 

homens em moto na 

Zona Oeste de SP 

empresário 

morto 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 28/08/2018 2 min 16 s 819 

SP: Trabalhadora é 

assassinada a facadas por 

ex-marido 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 28/08/2018 5 min 01 s 385 



 
 

 
180 

 

Professora que mandou 

matar marido é solta pelo 

STF 

mulher 

manda 

matar 

marido 

disputas 

amorosas 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 28/08/2018 7 min 12 s 1376 

Matadores encapuzados 

executam dois homens 

em SP 

execução execução arma de 

fogo 

2 São Paulo 28/08/2018 2 min 09s 2258 

SP: Motorista de 

aplicativo é morto 

durante corrida 

motorista 

morto 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 28/08/2018 2 min 20 s 878 

Grande SP: Funcionário 

mata patrão por causa de 

faltas 

funcionário 

mata patrão 

relações 

trabalhistas 

faca 1 São Paulo 28/08/2018 5 min 59 s 665 

Bandidos matam 

empresário pelas costas 

em SP 

morte de 

empresário 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 27/08/2018 2 min 08 s 519 

Homem mata jovem 

durante festa na Grande 

SP por ciúmes 

assassinato 

passional 

feminicídio arma de 

fogo 

1 São Paulo 27/09/2018 2 min 773 

Patrões são suspeitos de 

matar grávida em ritual 

Suspeita de 

assassinato 

relações 

trabalhistas 

afogamen

to 

1 São Paulo 27/09/2018 7 min 39 s 1686 

Homem envolvido em 

morte de jovem é solto 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 27/09/2018 1 min 43 s 150 

Casal mata trabalhador 

após briga por causa de 

cerveja 

briga 

resulta em 

morte 

briga força 

bruta 

1 São Paulo 27/08/2018 2 min 40 s 416 

DF: Homem exige 

dinheiro para sair de casa 

e mata ex 

violência 

contra 

mulher 

feminicídio faca 1 Brasília 27/08/2018 1 min 50 s 292 

Bandidos carregam 

corpo dentro de 

geladeira em SP 

assassinato execução não 

especific

ado 

1 São Paulo 27/08/2018 6 min 16 s 4615 

SP: Empresário é morto 

pelas costas na Marginal 

Tietê 

assassinato 

de 

empresário 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 27/08/2018 4 min 02 s 1329 

Suspeito de matar 

estudante após roubo é 

preso em SP 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 27/08/2018 1 min 32 s 233 

Suspeito de matar 

brasileira no Paraguai é 

preso 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Paraguai 27/08/2018 3 min 08 s 177 

ES: Estudante é morta ao 

buscar bolo de 

aniversário 

assassinato latrocínio arma de 

fogo 

1 Espírito Santo 26/08/2018 1 min 11 s 992 

Jovem é assassinado em 

João Pessoa 

jovem 

assassinado 

latrocínio arma de 

fogo 

1 Paraíba 26/08/2018 1 min 34 s 221 

GO: Chefe de facção 

mandava matar de dentro 

da cadeia 

prisão de 

chefe de 

facção 

crime 

organizado 

arma de 

fogo 

não 

especificad

o 

Goiás 26/08/2018 1 min 36 s 2035 

SP: Criminosos 

transportam corpo de 

vítima em geladeira 

assassinato execução não 

especific

ado 

1 São Paulo 26/08/2018 8 min 13 s 1385 

SP: Funcionário mata 

patrão em Cotia 

funcionário 

mata patrão 

relações 

trabalhistas 

não 

especific

ado 

1 São Paulo 26/08/2018 2 min 14 s 514 

Suspeito de matar 

estudante no Centro de 

SP é preso 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 26/08/2018 1 min 33 s 311 

Roubo de celular causa 

três mortes em menos de 

10 dias 

onda de 

roubos de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

não 

especificad

o 

Brasil 26/08/2018 4 min 21 s 376 
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SP: Patrões são acusados 

de matar garota em ritual 

assassinato relações 

trabalhistas 

afogamen

to 

1 São Paulo 26/08/2018 4 min 38 s 105 

CE: Polícia investiga 

ordem de matar PMs 

operação 

policial 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

não 

especificad

o 

Ceará 26/08/2018 2 min 4009 

ES: Polícia investiga 

assassinato de policial 

assassinato 

de policial 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 Espírito Santo 26/08/2018 1 min 39 s 59 

PB: Homem é 

condenado por matar ex 

com tiro no rosto 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Paraíba 26/08/2018 1 min 26 s 125 

Mais de 2 mil são presos 

por crimes contra a 

mulher 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

não 

especificad

o 

Brasil 26/08/2018 2 min 04 s 159 

Grande SP: Homem 

mata jovem durante festa 

violência 

contra 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 São Paulo 24/08/2018 4 min 25s 1400 

Rapaz tenta impedir 

briga de casal e acaba 

morto em SP 

rapaz 

assassinado 

briga força 

bruta 

1 São Paulo 24/08/2018 5 min 42 s 1041 

PM é identificado e 

executado na Baixada 

Fluminense 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

24/08/2018 1 min 50 s 1522 

RS: Alemão assassino 

procurado há sete anos é 

preso 

disputa 

amorosa 

disputas 

amorosas 

faca 1 Rio grande do 

sul 

24/08/2018 1 min 36 s 344 

Grande SP: Mulher é 

morta por namorado 

possessivo 

violêncio 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 24/08/2018 1 min 57 s 112 

Feminicídio: 

Megaoperação termina 

com 400 presos em SP 

violêncio 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

não 

especificad

o 

São Paulo 24/08/2018 2 min 12 s 1192 

SP: Filha descobre 

traição do pai e é morta 

por amante 

assassinato disputas 

amorosas 

faca 1 São Paulo 24/08/2018 5 min 24 s 10350 

SP: Recepcionista é 

assassinada com golpes 

de tesoura 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio tesoura 1 São Paulo 24/08/2018 1 min 36 s 277 

Taxa de feminicídio no 

Brasil é a 5ª maior do 

mundo 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

não 

especificad

o 

Brasil 24/08/2018 3 min 30 s 400 

Mauá: Homem mata 

namorada por ciúmes 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 24/08/2018 1 min 56 s 1051 

Estuprador é preso em 

megaoperação contra 

feminicídio 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

não 

especificad

o 

São Paulo 24/08/2018 1 min 45 s 1305 

Crime da geladeira: 

Cachorro ajuda na 

investigação 

cão ajuda a 

encontrar 

corpo 

execução não 

especific

ado 

1 São Paulo 24/08/2018 3 min 32 s 3033 

Grande SP: Pai é morto 

pelo próprio filho 

durante briga 

pairricídio parentes faca 1 São Paulo 24/08/2018 2 min 32 s 888 

Bandidos carregam 

corpo dentro de 

geladeira em SP 

corpo 

encontrado 

execução não 

especific

ado 

1 quatro 

criminosos 

23/08/2018 2 min 41 s 3408 
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RS: Polícia prende 

atirador que matou três 

em pizzaria 

prisão de 

criminoso 

execução arma de 

fogo 

3 Rio grande do 

sul 

23/08/2018 51 s 1706 

Ladrão de 18 anos que 

matou empresário é 

preso 

assalto e 

assassinato 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 23/08/2018 4 min 15 s 1349 

PM atira e mata mulher 

durante blitz no RJ 

pm atira em 

civil 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

23/08/2018 2 min 26 s 525 

Homem que espancou 

menino em festa infantil 

é preso 

agressão 

em menor 

latrocínio força 

bruta 

1 São Paulo 23/08/2018 2 min 42 s 333 

Casal mata trabalhador 

após briga por causa de 

cerveja 

discussão 

resulta em 

assassinato 

briga força 

bruta 

1 São Paulo 23/08/2018 2 min 49 s 183 

Grande SP: Bandido 

acusado de matar 

vigilante é preso 

preso 

acusado de 

assasinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 23/08/2018 2 min 21 s 1116 

SP: Empresária é morta e 

abandonada em calçada 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 23/08/2018 1 min 32 s 252 

Patrões são suspeitos de 

matar grávida em ritual 

sacrifício 

de mulher 

em ritual 

relações 

trabalhistas 

afogamen

to 

1 São Paulo 23/08/2018 3 min 857 

SP: Grávida é estuprada 

e morta em templo 

satânico 

sacrifício 

de mulher 

em ritual 

relações 

trabalhistas 

afogamen

to 

1 São Paulo 22/08/2018 3 min 41 s 5212 

Após matar mãe na 

frente do filho, homem 

se entrega 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

22/08/2018 2 min 21 s 130 

Suspeito de matar mãe 

na frente do filho se 

entrega 

suspeito de 

assassinato 

se entrega 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

22/08/2018 1 min 22 s 254 

DF: Homem que jogou 

mulher do 3º andar vira 

réu 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 Brasília 22/08/2018 1 min 22 s 75 

Suspeito de matar 

brasileira no Paraguai é 

preso 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Paraguai 22/08/2018 3 min 07 s 602 

Assassinos de pai e filho 

são presos em SP 

prisão de 

assassinos 

latrocínio arma de 

fogo 

2 São Paulo 22/08/2018 3 min 03 s 230 

Patrão mata grávida por 

causa de seguro de vida 

grávida 

morta em 

sacrifício 

relações 

trabalhistas 

afogamen

to 

1 São Paulo 22/08/2018 3 min 34 s 1470 

Grávida é morta em 

ritual satânico no litoral 

de SP 

grávida 

morta em 

sacrifício 

relações 

trabalhistas 

afogamen

to 

1 São Paulo 22/08/2018 3 min 01 s 4305 

Matador em série é preso 

no interior paulista 

prisão de 

assassino / 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

não 

especificad

o 

São Paulo 21/08/2018 10 min 49 s 2074 

Grávida é morta em 

ritual satânico no litoral 

de SP 

grávida 

morta em 

sacrifício 

relações 

trabalhistas 

afogamen

to 

1 São Paulo 21/08/2018 3 min 01 s 7329 
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Estudante brasileira é 

assassinada no Paraguai 

estudante 

assassinada 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Paraguai 21/08/2018 2 min 19 s 4013 

Marido em regime 

aberto atira na mulher 

grávida 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 São Paulo 21/08/2018 46 s 366 

Falso gari invade 

tabacaria e executa 

cliente no Paraná 

homem 

disfarçado 

de gari 

assassina 

cliente 

execução arma de 

fogo 

1 Paraná 21/08/2018 1 min 31 s 311 

Grande SP: Funcionário 

mata patrão por causa de 

faltas 

funcionário 

mata patrão 

relações 

trabalhistas 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 21/08/2018 5 min 59 s 2180 

Casal obedece à ordem 

de parada, mas mulher é 

baleada 

abuso de 

poder 

policial 

abuso de 

poder 

arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

21/08/2018 3 s 2351 

Ladrões de moto que 

mataram rapaz 

continuam soltos 

impunidade latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 20/08/2018 17 s 417 

Gerente é morto durante 

assalto em saída de 

shopping 

gerente é 

assassinado 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 20/08/2018 2 min 02 s 555 

Comerciante é morto 

durante assalto a bar em 

SP 

assallto a 

bar termina 

em morte 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 20/08/2018 1 min 52 s 321 

SP: Maníaco sexual 

esconde corpo de mulher 

em sofá 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 20/08/2018 3 min 6 s 814 

Roubos de celular 

causam mortes na 

Grande SP 

onda de 

roubos de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

3 São Paulo 20/08/2018 4 min 21 s 541 

SP: Homem obedece a 

ladrão, mas acaba morto 

em assalto 

morte em 

assalto 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 20/08/2018 2 min 22 s 1417 

DF: Traficantes torturam 

usuários devedores 

prisão de 

traficantes 

crime 

organizado 

força 

bruta 

1 Destrito 

Federal 

18/08/2018 1 min 12 s 1382 

SP: Mulher reconhece 

estuprador que matou 

copeira 

reconhecim

ento de 

bandido - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 18/08/2018 2 min 58 s 4.009 

Polícia prende suspeito 

de matar jovem no ABC 

paulista 

latrocínio latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 18/08/2018 3 min 04 s 2774 

Polícia trabalha com 

várias hipóteses no caso 

da PM Juliane 

investigaçã

o sobre 

morte de 

policial 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 18/08/2018 2 min 18 s 1390 
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SP: Maníaco que matou 

copeira era procurado 

pela Polícia 

busca por 

suspeito de 

matar 

copeira - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 18/08/2018 3 min 14 s 1011 

Suspeito de matar 

soldado Juliane presta 

novo depoimento 

depoimento 

de suspeito 

bandidos x 

policiais 

não 

especific

ado 

1 São Paulo 18/08/2018 2 min 33 21922 

SP: Maníaco já 

planejava crime contra 

copeira 

homem 

assassina 

copeira 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 18/08/2018 3 min 18 s 20121 

SP: Amigos e parentes se 

revoltam com morte de 

copeira 

assinato de 

copeira 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 18/08/2018 2 min 45 s 4 283 

SP: Maníaco que matou 

copeira fez outras 4 

vítimas 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

5 São Paulo 17/08/2018 3 min 11 s 26416 

SP: Assassino de copeira 

negocia rendição em 

igreja 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

5 São Paulo 17/08/2018 1 min 33 s 7936 

PM é baleado em 

assalto, mas mata ladrão 

na Zona Sul de SP 

pm reage a 

assalto e 

mata 

bandido 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 17/08/2018 2 min 29 s 1102 

Doze mulheres são 

mortas por dia no Brasil 

feminicídio 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

12 + Brasil 17/08/2018 9 min 25 s 952 

PB: Grávida é executada 

a tiros no meio da rua 

violência 

contra a 

mulher 

relações 

trabalhistas 

arma de 

fogo 

1 Paraíba 17/08/2018 2 min 19 s 853 

RJ: Garoto vê mãe ser 

assassinada e reconhece 

criminoso 

reconhecim

ento de 

suspeito  - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

17/08/2018 2 min 10 s 61 

Polícia divulga retrato de 

assassinos de 

adolescente 

roubo 

seguido de 

morte 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 17/08/2018 2 min 09 s 219 

Homem confessa 

assassinato de estudante 

após roubo 

homem 

confessa 

assassinado 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 17/08/2018 1 min 49 s 215 

Crime da tesoura: 

Assassino confessa ação 

em detalhes 

assassino 

confesa - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio tesoura 1 São Paulo 17/08/2018 1 min 26 s 179 

Menino reconhece 

assassino da mãe no RJ 

reconhecim

ento de 

assassino 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

17/08/2018 5 min 13 s 275 

SP: Aos prantos, 

assassino de copeira 

confessa crime 

assassino 

confesa - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 17/08/2018 3 min 19 s 10899 
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SP: A caminho do 

trabalho, copeira é morta 

por maníaco 

assinato de 

copeira - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 17/08/2018 5 min 51 s 6 352 

Acusado de matar 

copeira é preso na 

Grande SP 

prisão de 

assassino - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 17/08/2018 2 min 8 s 5603 

Mulher é assassinada por 

maníaco sexual na 

Grande SP 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 17/08/2018 2 min 44 s 1065 

Homem confessa 

assassinato de 

adolescente após roubo 

assassinato latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 16/08/2018 1 min 49 s 2517 

RJ: Mulher é executada a 

sangue frio na frente do 

filho 

mulher 

assassinada 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

16/08/2018 3 min 30 s 486 

Acusado de matar 

copeira na Grande SP é 

identificado 

identificaçã

o de 

bandido 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 16/08/2018 3 min 01 s 5265 

Menino reconhece 

assassino da mãe no RJ 

reconhecim

ento de 

assassino 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

16/08/2018 1 min 42 s 1112 

SP: Suspeito de matar 

adolescente após roubo é 

preso 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 16/08/2018 1 min 30 s 190 

A caminho do trabalho, 

mulher é morta por 

maníaco 

mulher 

assassinada 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 16/08/2018 2 min 28 s 3247 

Mulher é assassinada por 

maníaco sexual na 

Grande SP 

mulher 

assassinada 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 16/08/2018 3 min 17 s 2586 

Mãe de cinco filhos é 

assassinada a caminho 

do trabalho 

mulher 

assassinada 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 16/08/2018 2 min 32 s 19269 

RJ: Mãe é executada na 

frente do filho 

mulher 

executada 

na frento do 

filho 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

16/08/2018 1 min 01 s 147 

Assassino de policial é 

preso no Paraná 

assassinato 

de policial 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 Paraná 15/08/2018 2 min 12 s 730 

Copeira desaparece a 

caminho do trabalho em 

SP 

mulher 

assassinada 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio não 

especific

ado 

1 São Paulo 15/08/2018 3 min 36 s 29956 
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SP: Bandidos 

encapuzados invadem 

padaria e matam homem 

tentativa de 

assalto 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 15/08/2018 1 min 49 s 189 

Mulher é encontrada 

morta e degolada em 

terreno no PR 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 Paraná 15/08/2018 2 min 55 s 421 

Criminosos matam 

professor na frente da 

família no RJ 

assassinato latrocínio arma de 

fogo 

1 Rio de 

Janeiro 

15/08/2018 2 min 13 s 174 

Assassinos de família 

são presos em Santa 

Catarina 

família 

assassinada 

latrocínio arma de 

fogo 

5 Santa 

catariana 

15/08/2018 1 min 56 s 640 

Polícia continua caça aos 

assassinos da PM Juliane 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

não 

especific

ado 

1 São Paulo 15/08/2018 1 min 32 s 2513 

Caso Juliane: Veja o 

retrato falado dos 

suspeitos 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 15/08/2018 1 min 46 s 4133 

Ladrão mata estudante 

de 16 anos por causa de 

celular 

assassinato 

de 

estudante 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 1 min 34 s 409 

SP: Estudante é morto 

por causa de celular 

assassinato 

de 

estudante 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 1 min 21 s 249 

Ladrão não gosta de 

celular roubado e mata 

jovem 

roubo de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 2 min 17 s 461 

Jovem é torturada e 

espancada até a morte 

em SP 

violência 

contra a 

mulher 

bandidos x 

policiais 

força 

bruta 

1 São Paulo 14/08/2018 4 min 59 s 709 

Homem que matou 

mulher com golpes de 

enxada é preso 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio enxada 1 São Paulo 14/08/2018 5 min 26 s 2 412 

Polícia continua caça aos 

assassinos da PM Juliane 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 3 min 36 s 20594 

Trabalhador cai em 

emboscada durante 

venda de celular 

golpe e 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 5 min 34 s 660 

Dois jovens são mortos 

após roubo de celular 

roubo de 

celular e 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

2 São Paulo 14/08/2018 4 min 05 s 265 

Estudante é morta por 

não ter celular de 

qualidade 

roubo de 

celular e 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 2 min 11 s 511 

Mulher cai em 

emboscada e acaba 

sendo executada 

assassinato 

premeditad

o 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 4 min 51 s 525 

Motorista tenta vender 

celular online e acaba 

morto 

golpe latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 14/08/2018 2 min 26 s 170 

Idoso é assassinado 

dentro de sua casa 

idoso 

assassinado 

latrocínio força 

bruta 

1 São Paulo 13/08/2018 2 min 37 s 448 

Briga de trânsito termina 

em morte 

briga no 

trânsito 

briga arma de 

fogo 

1 Pará 13/08/2018 1 min 38 s 301 
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Homem é torturado, 

morto e tem casa 

roubada 

idoso 

torturado e 

assassinado 

latrocínio força 

bruta 

1 São Paulo 13/08/2018 2 min 37 s 389 

Violentador e assassino é 

preso em Votorantim 

prisão de 

assassino - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

4 São Paulo 13/08/2018 2 min 32 s 279 

PM Juliane pode ter sido 

vítima do crime 

organizado 

morte de 

PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 13/08/2018 3 min 53 s 9112 

Polícia faz 

megaoperação para 

solucionar caso Juliane 

operação 

policial por 

busca de 

assassinos 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 13/08/2018 7 min 18 s 27.090 

Idoso é torturado e morto 

em São Paulo 

idoso 

assassinado 

latrocínio força 

bruta 

1 São Paulo 13/08/2018 3 min 16 s 117 

Jovem cai em 

emboscada e é 

assassinada 

emboscada 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 São Paulo 13/08/2018 2 min 15 s 728 

Matador em série é preso 

em Votorantim 

assassinatos 

- violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

4 São Paulo 13/08/2018 2 min 58 s 945 

Estudante é morta por 

não ter celular de 

qualidade 

onda de 

mortes por 

roubos de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 13/08/2018 2 min 18 s 588 

Jovem morre por causa 

de telefone celular 

onda de 

roubos de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 13/08/2018 2 min 29 s 1069 

Caso Juliane: Suspeita 

presta depoimento no 

DHPP 

assassinato 

de pm 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 13/08/2018 2 min 15 s 3462 

Mulher é morta ao sair 

de casa para receber 

flores 

emboscada 

- violência 

contra a 

mulher 

execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 13/08/2018 2 min 33 s 1174 

SP: Homens são 

assassinados em casa 

abandonada 

assassinato execução arma de 

fogo 

2 São Paulo 12/08/2018 2 min 58 s 578 

SP: Adolescente morto 

sonhava em ser 

engenheiro 

assassinato 

de 

adolescente 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 12/08/2018 2 min 20 s 468 

SP: Mulher é espancada 

na frente da filha em 

Guarulhos 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 12/08/2018 5 min 51 s 547 

Caso Juliane: Mulher 

suspeita presta 

depoimento 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 12/08/2018 1 min 45 s 6472 

SP: Festa de criança 

acaba em morte em 

Bragança Paulista 

morte em 

festa de 

criança 

briga arma de 

fogo 

1 São Paulo 12/08/2018 6 min 22 s 1517 

SP: PM aposentado é 

morto durante assalto 

assalto 

resulta em 

morte 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 12/08/2018 1 min 25 s 759 
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Caso Juliane: Carro 

passará por nova perícia 

morte de 

PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 12/08/2018 2 min 13 s 6216 

Caso Juliane: Ruiva é 

procurada para prestar 

depoimento 

PM 

assassinada 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 12/08/2018 3 min 50 s 28397 

Roubo de celular deixa 

mais de 50 mortos em 

um ano 

onda de 

assaltos de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

não 

especificad

o 

Brasil 12/08/2018 2 min 40 s 251 

AM: Biólogo é morto 

porque não entregou 

celular 

roubo de 

celular e 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 Amazonas 12/08/2018 1 min 27 s 77 

SP: Ladrão atira em 

jovem em roubo de 

celular 

roubo de 

celuler e 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 12/08/2018 2 min 19 s 451 

SP: Recepcionista é 

assassinada com golpes 

de tesoura 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio tesoura 1 São Paulo 10/08/2018 3 min 05 s 186 

Traficante do PCC é 

morto em confronto com 

a polícia 

operação 

policial 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 5 min 11 s 7822 

Morte de PM em 

Paraisópolis acende 

alerta 

morte de 

pm 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 1 min 55 s 12336 

SP: Agente de segurança 

vai a baile funk e 

desaparece 

desapareci

mento de 

agente de 

segurança 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 2 min 42 s 388 

Caso Juliane: Foto 

mostra cena do crime em 

SP 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 2 min 13 s 6554 

Professora que mandou 

matar marido é solta pela 

Justiça 

assassina 

solta 

parentes arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 9 min 16 s 631 

Ladrão não gosta de 

celular roubado e mata 

jovem 

roubo de 

celular 

acaba em 

morte 

latrocínio arma de 

fogo 

´1 São Paulo 10/08/2018 2 min 4880 

Assassinato de pedreiro 

é reconstituído na 

Grande SP 

assassinato 

de pedreiro 

execução faca 1 São Paulo 10/08/2018 3 min 39 s 372 

Polícia reconstitui 

execução de pedreiro na 

Grande SP 

assassinato 

de pedreiro 

execução faca 1 São Paulo 10/08/2018 3 min 13 s 471 

Veja os últimos 

momentos de vida da 

PM Juliane 

assassinato 

de pm 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 3 min 49 s 417021 

Ladrão rouba estudante, 

vê celular quebrado e 

atira 

roubo de 

celular 

termina em 

morte 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 2 min 17 s 677 

Polícia reconstitui 

últimos passos da PM 

Juliane em SP 

PM 

assassinada 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 10/08/2018 2 min 42 s 28893 

Traficantes se dão mal 

ao tentar fugir da polícia 

no RJ 

fuga de 

traficantes 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 09/08/2018 2 min 08 s 6118 

Mulher é morta a tiros 

por marido embriagado 

no DF 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Distrito 

Federal 

09/08/2018 1 min 07 s 105 

DF: Mulher é morta por 

ex-marido na frente dos 

filhos 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Distrito 

Federal 

09/08/2018 2 min 02 s 192 
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Policial maníaco estupra 

mulheres e grava vídeos 

no PR 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio arma de 

fogo 

não 

especificad

o 

Paraná 09/08/2018 2 min 43 s 69963 

Homem confessa 

assassinato após briga de 

trânsito em SP 

briga no 

trânsito 

briga arma de 

fogo 

1 São Paulo 09/08/2018 4 min 23 s 270 

PR: Marido que jogou 

mulher do 4º andar vira 

réu 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 Paraná 09/08/2018 2 min 20 s 450 

Briga de trânsito termina 

em assassinato no Pará 

briga no 

trânsito 

briga arma de 

fogo 

1 Pará 09/08/2018 1 min 26 s 1024 

Contradições marcam 

assassinato da PM 

Juliane 

PM 

assassinada 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 09/08/2018 2 min 43 s 11496 

Caso Juliane: 

Testemunha pode ter 

participação no crime 

PM 

assassinada 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 09/08/2018 1 min 28 s 5666 

Polícia sobre Juliane: Foi 

executada por ser 

policial 

PM 

assassinada 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 09/08/2018 3 min 42 s 33344 

SP: Recepcionista é 

assassinada com golpes 

de tesoura 

recepcionist

a 

assassinada 

feminicídio tesoura 1 São Paulo 09/08/2018 2 min 12 s 446 

Campinas: Motorista de 

aplicativo é morto após 

assalto 

assalto e 

assassinato 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 08/08/2018 2 min 33 s 397 

Taxa de feminicídio no 

Brasil é a 5ª maior do 

mundo 

taxa de 

feminicídio 

feminicídio não 

especific

ado 

não 

especificad

o 

Brasil 08/08/2018 3 min 01 s 380 

Homem forja suicídio de 

namorada em São Paulo 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 08/08/2018 3 min 11 s 578 

Confira um resumo do 

assassinato da PM 

Juliane 

assassinato 

de pm 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 08/08/2018 6 min 32 s 25583 

DF: Mulher é jogada do 

3º andar de prédio por 

marido 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 Distrito 

Federal 

08/08/2018 2 min 16 s 222 

Policial foi espancada 

antes de morrer em São 

Paulo 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

força 

bruta 

1 São Paulo 08/08/2018 2 min 22 s 2839 

Três suspeitos são presos 

por assassinato de PM 

em SP 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 08/08/2018 2 min 05 s 22030 

Policiais homenageiam 

PM morta em São Paulo 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 08/08/2018 1 min 12 s 3869 

SP: Policial militar é 

enterrada após ser morta 

a tiros 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 08/08/2018 1 min 45 s 1767 

Polícia sobre Juliane: Foi 

executada por ser 

policial 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 08/08/2018 22 min 04 s 12778 

Polícia fala sobre prisão 

de suspeito do caso 

Juliane 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 08/08/2018 4 min 04 s 20069 

DF: Mulher é jogada do 

3º andar de prédio por 

marido 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 Distrito 

Federal 

07/08/2018 2 min 12 s 376 
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Marido de mulher jogada 

de prédio é denunciado 

pelo MP 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 Distrito 

Federal 

07/08/2018 2 min 15 s 466 

SP: Policial militar é 

enterrada após ser morta 

a tiros 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 1 min 46 s 2659 

Policial é morta a tiros e 

escondida em porta-

malas 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 3 min 29 s 1441 

Após 4 dias, polícia 

encontra corpo de PM 

desaparecida 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 6 min 05 s 11162 

PM desaparecida é 

enterrada na Grande São 

Paulo 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 3 min 21 s 1669 

Suspeito por 

desaparecimento de PM 

é preso 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 1 min 34 s 917 

Corpo de PM 

desaparecida é 

encontrado em porta-

malas 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 2 min 30 s 901 

SP: Corpo de PM 

desaparecida é achado 

em porta-malas 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 8 min 25 s 5038 

Polícia acha corpo de 

PM desaparecida em 

porta-malas 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 07/08/2018 2 min 39 s 1507 

Homem é preso após 

esconder corpo de ex-

mulher em cama 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 06/08/2018 1 min 56 s 378 

Filho mata pai idoso 

dentro de apartamento 

em SP 

filho 

assassina 

pai 

parentes força 

bruta 

1 São Paulo 06/08/2018 2 min 10 s 429 

SP: Homem é executado 

no carro com tiros de 

fuzil 

assassinato execução arma de 

fogo 

1 São Paulo 06/08/2018 2 min 55 s 4321 

RJ: Filho de vereador 

mata 4 pessoas em fuga 

de blitz 

fuga briga arma de 

fogo 

4 Rio de 

Janeiro 

06/08/2018 3 min 01 s 734 

Laudo aponta 

esganadura em mulher 

que caiu do 4º andar 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 Distrito 

Federal 

06/08/2018 1 min 43 s 264 

Paraisópolis é palco de 

buscas por PM 

desaparecida 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 06/08/2018 4 min 54 s 3034 

Suspeito por 

desaparecimento de PM 

é preso 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 06/08/2018 2 min 08 s 847 

Suspeitos são 

interrogados por 

desaparecimento de PM 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 06/08/2018 3 min 33 s 1897 

Estado oferece R$ 50 mil 

por informações sobre 

PM 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 06/08/2018 4 min 51 s 768 

Policial desaparece após 

festa em comunidade de 

SP 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 06/08/2018 8 min 36 s 1616 
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Policial militar continua 

desaparecida em São 

Paulo 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 06/08/2018 3 min 12 s 604 

Idoso é assassinado pelo 

próprio filho em São 

Paulo 

filho 

assassina 

pai 

parentes força 

bruta 

1 São Paulo 06/08/2018 2 min 11 s 182 

Jovem é morto na frente 

da namorada na Grande 

São Paulo 

jovem 

assassinado 

na frente da 

namorada 

feminicídio arma de 

fogo 

1 São Paulo 05/08/2018 6 min 15 s 920 

Mãe de PM desaparecida 

fala pela primeira vez 

sobre o caso 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 05/08/2018 5 min 11 s 1878 

SP: Vizinhos comentam 

desaparecimento de 

sargento da PM 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 05/08/2018 2 min 14 s 66294 

Caso de Juliane ainda é 

tratado como 

desaparecimento 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 05/08/2018 2 min 32 s 9753 

Polícia faz buscas por 

PM desaparecida em 

Paraisópolis 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 05/08/2018 2 min 44 s 9625 

Moto da PM Juliane é 

encontrada na Zona 

Oeste de SP 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 05/08/2018 3 min 35 s 36351 

PM desaparecida em SP 

sonhava em entrar para a 

PF 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 05/08/2018 2 min 40 s 7225 

Corpo de estudante 

morta na Nicarágua 

chega ao Brasil 

estudante 

morta em 

Nicarágua 

feminicídio arma de 

fogo 

1 Internacional 03/08/2018 10 min 14 s 824 

Ela nunca teve medo, 

afirma mãe de PM 

desaparecida 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 03/08/2018 4 min 08 s 24277 

SP: Homem tenta 

defender prima e acaba 

morto a facadas 

homem 

assassinado 

a facadas - 

violência 

contra a 

mulher 

disputas 

amorosas 

faca 1 São Paulo 03/08/2018 3 min 33 s 259 

Policial desaparece após 

festa em comunidade de 

SP 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 03/08/2018 2 min 16 s 55236 

Mãe de policial 

desaparecida fala sobre 

angústia 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 03/08/2018 7 min 36 s 5008 

Polícia busca por PM, 

mas encontra outro 

corpo em SP 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 03/08/2018 2 min 43 s 17364 

Busca por PM 

desaparecida em SP 

completa 24 horas 

assassinato 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 03/08/2018 2 min 33 s 1310 

SP: Polícia busca por 

PM desaparecida em 

comunidade 

assassinto 

de PM 

bandidos x 

policiais 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 03/08/2018 2 min 41 s 5028 

Prisão de mãe e filho que 

assassinaram pai é 

prorrogada 

mulher 

assassina 

marido com 

ajuda de 

filho 

feminicídio faca 1 Pernambuco 03/08/2018 3 min 11 s 714 
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Homem é preso por 

assassinato após briga de 

trânsito 

briga no 

trânsito 

briga arma de 

fogo 

1 São Paulo 02/08/2018 2 min 28 s 604 

Ossada é encontrada ao 

lado de arma em terreno 

vazio 

corpo 

encontrado 

não 

especificad

o 

arma de 

fogo 

1 São Paulo 01/08/2018 55 s 715 

PR: Marido é preso após 

mulher cair do 4º andar 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 Paraná 01/08/2018 1 min 17 s 2335 

Roubo de celular já 

deixou 50 mortos em 

apenas um ano 

onda de 

mortes por 

roubos de 

celular 

latrocínio arma de 

fogo 

não 

especificad

o 

Brasil 01/08/2018 2 min 40 s 271 

Grande SP: Rapaz é 

morto em bar na frente 

da namorada 

rapaz 

assassinado 

durante 

assalto 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 01/08/2018 3 min 06 s 1086 

Mãe de nove filhos é 

espancada e abandonada 

em posto 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 01/08/2018 2 min 20 s 470 

SP: Mulher é espancada 

e deixada em posto 

desativado 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força 

bruta 

1 São Paulo 01/08/2018 2 min 39 s 407 

Comerciante é morta 

dentro de sua loja por 

psicopata 

homem 

assassina 

dona de 

loja 

latrocínio arma de 

fogo 

1 São Paulo 01/08/2018 1 min 49 s 567 

Homem mata mulher 

porque estava ‘com 

vontade de matar’ 

homem 

assassina 

dona de 

loja 

latrocínio faca 1 São Paulo 01/08/2018 2 min 30 s 983 

Barman mata motorista 

com garrafada em SP 

briga em 

bar 

briga garrafa 1 São Paulo 01/08/2018 2 min 27 s 447 

Homem foge após 

esconder corpo de ex-

mulher em cama 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 São Paulo 01/08/2018 2 min 32 s 371 

 

 

ANEXO IV: TABELA DE CONTEÚDO GERAL – CIDADE ALERTA – DEZEMBRO/2018 

nome da matéria assunto tipo de violência 
Arma do 

crime 

mortes 

por 

homicídio 

Estado 
dia de 

upload 

tempo 

de 

duração 

número de 

visualizaçõe

s 

Cantora famosa é acusada de roubo 

pelo ex-marido 

acusação de 

golpe 

golpe, cárcere 

privado 
0 0 Piauí 29/12/2018 

5 min 

22 
96500 

Ex-prefeito confessa ter matado 

namorada secreta 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 

Rio 

grande 

do Sul 

29/12/2018 
8 min 

35 s 
76059 
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Foragido mata a ex-namorada e 

agride a irmã dela 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 Brasília 29/12/2018 
5 min 

52 s 
9344 

Recém-casados têm casa furtada 

durante lua de mel 

recém-

casados 

furtados 

roubo a casa 0 0 
São 

Paulo 
29/12/2018 

5 min 

22 s 
7896 

Mãe de 5 filhos morre ao tentar 

apartar briga de casal 

briga resulta 

em morte 
briga canivete 1 

São 

Paulo 
29/12/2018 

5 min 

31 s 
24253 

Caso Giovanna: Adolescente é 

flagrada em rua 

buscas por 

adolescente 

que fugiu de 

casa 

0 0 0 
São 

Paulo 
28/12/2018 

6 min 

18 s 
178397 

Criminoso se passa por cliente e 

mata cabelereira com um tiro na 

boca 

assalto 

resulta em 

homicídio 

latrocínio 
arma de 

fogo 
1 

São 

Paulo 
28/12/2018 

2 min 

45 s 
15061 

Mãe encontra a filha morta na casa 

do ex-marido 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
28/12/2018 

6 min 

36 s 
43680 

Homem dá golpes de machado em 

companheira 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio machado 1 
Minas 

Gerais 
28/12/2018 

3 min 

53 s 
13285 

Caso Fabiano: Ex-namorada o 

acusa de roubo 

roubo / 

dívidas e 

sumiço 

suposto 

homicídio roubo 
0 0 

especifi

cado 
28/12/2018 

2 min 

03 s 
4932 

Mãe acredita que Giovanna está 

sem estruturas emocionais para 

voltar para casa 

buscas por 

adolescente 

que fugiu de 

casa 

0 0 0 
São 

Paulo 
27/12/2018 

7 min 

43 s 
174272 

Homem que se passava por 

médium é preso com 300 mil reais 

falso 

médium 
estelionato 0 0 Brasil 27/12/2018 

4 min 

40 s 
9416 

Jovem confessa ter assassinado a 

namorada 

violência 

contra a 

mulher 

latrocínio 

asfixia 

(força 

bruta) 

1 Paraíba 27/12/2018 
7 min 

20 s 
41986 

Caso Fabiano: Ex-namorada envia 

mensagens suspeitas para filho de 

Fabiano 

roubo / 

dívidas e 

sumiço 

suposto 

homicídio roubo 
0 0 

São 

Paulo 
27/12/2018 

3 min 

46 s 
9668 

Homem desaparece após encontro 

misterioso 

roubo / 

dívidas e 

sumiço 

suposto 

homicídio roubo 
0 0 

São 

Paulo 
26/12/2018 

5 min 

42 s 
17976 

Adolescente leva tiros em hospital 

adolescente 

executado 

por engano 

execução 
arma de 

fogo 
1 

Rio 

grande 

do Sul 

26/12/2018 
2 min 

23 s 
6202 

Mulher some após ir a encontro 

misterioso 

desaparecim

ento de 

mulher 

Supeita de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 
25/12/2018 

5 min 

16 s 
10865 

Pista pode ajudar a desvendar o 

sumiço do piloto Bruce Lee 

desaparecim

ento de 

piloto 

Suspeita de 

latrocínio 
0 0 Goiás 25/12/2018 

5 min 

58 s 
20722 
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Cenas de vandalismo e selvageria 

marcam protesto em São Paulo 

protestos em 

são paulo 
0 0 0 

São 

Paulo 
25/12/2018 

4 min 

44 s 
7811 

Triângulo amoroso termina de 

maneira trágica 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 
Minas 

Gerais 
25/12/2018 

4 min 

21 s 
49431 

Aposentado é encontrado morto 

dentro de uma geladeira 

aposentado 

assassinado 
latrocínio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
22/12/2018 

4 min 

54 s 
11581 

Homem não aceita novo 

relacionamento da ex e comete 

crime 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
22/12/2018 

4 min 

36 s 
8866 

Suzane Von Richthofen volta para 

a prisão após ser flagrada em festa 

saída 

temporária 
0 0 0 

São 

Paulo 
22/12/2018 

5 min 

36 s 
152249 

Fazendeiro é sequestrado e perde 

R$ 80 mil 

fazendeiro 

sequestrado 
0 0 0 

Minas 

Gerais 
22/12/2018 

3 min 

45 s 
2970 

Jovem é morto após ser agredido 

em quarto de hotel 

briga resulta 

em morte 
briga 

banco de 

metal 
1 

São 

Paulo 
22/12/2018 

5 min 

20 s 
9596 

Família se desespera em busca de 

menina de 10 anos 

desaparecim

ento de 

menor 

0 0 0 
São 

Paulo 
21/12/2018 

5 min 

43 s 
52495 

padrasto é apontado como 

principal suspeito pela morte de 

enteada 

criança 

assassinada 

assassinato entre 

parentes 

não 

especifica

do 

1 Recife 21/12/2018 
4 min 

52 s 
245381 

Preso médico acusado de 

desfigurar o rosto de pacientes 

procediment

os médicos 

ilegais 

0 0 0 Goiás 21/12/2018 
5 min 

06 s 
5764 

Agressor ateia fogo na mulher e 

nas vizinhas 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 
20/12/2018 

6 min 

11 s 
9874 

Namorado diz que mulher se jogou 

de sobrado 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio força bruta 1 
São 

Paulo 
20/12/2018 

4 min 

09 s 
12172 

Homem agride a mulher grávida e 

mata filho no nono mês de 

gestação 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 0 0 
Rio de 

Janeiro 
20/12/2018 

4 min 

11 s 
25809 

Jovem e filho de 4 meses são 

raptados pelo ex-companheiro 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
19/12/2018 

4 min 

27 s 
5195 

Homem morre ao defender a 

namorada do ex 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 
São 

Paulo 
19/12/2018 

6 min 

51 s 
13611 

Jovem está há 6 meses 

desaparecido após discussão 

desaparecim

ento 
0 0 0 

São 

Paulo 
19/12/2018 

6 min 

29 s 
10347 

Jovem tem rosto desfigurado após 

ataque de rival 

jovem 

agredida por 

rivalidade 

agressão   Bahia 19/12/2018 
5 min 

18 s 
1360982 

Padrasto engravida enteada após 7 

anos de abusos 

padrasto 

abusa de 

enteada 

pedofilia 0 0 
São 

Paulo 
19/12/2018 

3 min 

10 s 
33911 
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Ao lado de Raul, Tainá afirma que 

Fernando é um homem perigoso 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro e 

difamação 
0 0 

São 

Paulo 
18/12/2018 

5 min 

32 s 
704142 

Tainá depõe e esclarece se foi 

coagida ou deixou a família por 

vontade própria 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro e 

difamação 
0 0 

São 

Paulo 
17/12/2018 

6 min 

42 s 
161160 

Jovem mata padrinho da namorada 

e esconde o corpo na geladeira 

idoso 

assassinado 

assassinato entre 

parentes 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
17/12/2018 

5 min 

31 s 
16512 

Homem mata a própria mulher e 

deixa o corpo em canavial 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
17/12/2018 

6 min 

32 s 
13934 

Jovem morre após aplicação feita 

pelo "doutor bumbum de Osasco" 

exercício 

ilegal da 

medicina 

procedimentos 

estéticos ilegais 
0 0 

São 

Paulo 
17/12/2018 

3 min 

38 s 
8967 

Após desaparecimento, Tainá 

revela se ficará com Raul ou 

Fernando 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro  e 

difamação 
0 0 

São 

Paulo 
17/12/2018 

6 min 

09 s 
1147091 

Criminoso usa filhos como escudo 

para se proteger durante tiroteio 

homem se 

defende de 

tiroteio com 

escudo 

humano 

tráfico - troca de 

tiros - tentativa 

de homicídio 

0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

15/12/2018 
2 min 

48 s 
4003 

Mulher perde as mãos e tem olho 

furado após briga com o ex-marido 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio - 

mutilações 

0 0 
São 

Paulo 
15/12/2018 

3 min 

39 s 
18784 

Homem que caiu em "golpe do 

striptease" perde dinheiro e 

casamento de 25 anos 

golpes de 

internet 
estelionato 0 0 

São 

Paulo 
15/12/2018 

3 min 

32 s 
11732 

Homem espanca e desfigura o 

rosto da namorada por ciúmes 

violência 

contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio e 

agressões 

0 0 
Minas 

Gerais 
15/12/2018 

5 min 

14 s 
68197 

Polícia investiga morte de jovem 

de 26 anos 

jovem 

encontrada 

morta / 

suspeita de 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio  1 
São 

Paulo 
14/12/2018 

5 min 

15 s 
8835 

Invasor faz mãe e filho reféns após 

menos de um mês fora da cadeia 

invasão a 

domicílio 

ameaças de 

morte 
0 0 

Belo 

Horizon

te 

14/12/2018 
5 min 

08 s 
7821 

Jovem é assassinada após namoro 

secreto com o sogro 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio faca 1 Goiás 14/12/2018 
6 min 

21 s 
960130 

Problema entre cliente e fabricante 

de geladeira resolvido 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 

São 

Paulo 
14/12/2018 

6 min 

20 s 
5087 

Corpo de jogador de futebol é 

encontrado em estrada 

jogador de 

futebol 

assassinado 

tortura, 

mutilação e 

homicídio 

objetos 

cortantes e 

força bruta 

1 
São 

Paulo 
14/12/2018 

5 min 

46 s 
12117 

Corpo é encontrado em UBS de 

São Paulo 

corpo 

encontrado 

em posto de 

saúde - 

transfobia 

homicídio 

/transfobia 

calça 

(asfixia) 
1 

São 

Paulo 
13/12/2018 

6 min 

36 s 
10144 
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Caso Jonas: polícia encontra novas 

pistas 

caso jonas - 

desaparecim

ento 

0 0 0 
São 

Paulo 
13/12/2018 

5 min 

53 s 
10522 

Raul afirma que não tem 

conseguido ficar com a filha em 

casa 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
13/12/2018 

2 min 

15 s 
14342 

Raul diz que tem sofrido ameaças 

por parte de Fernando 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
13/12/2018 

5 min 

38 s 
62019 

Tainá evita revelar para a polícia o 

que realmente aconteceu 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
13/12/2018 

5 min 

48 s 
84520 

Raul reencontra Tainá e a filha de 

8 meses 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
13/12/2018 

10 min 

13 s 
333267 

Tainá: Raul e Fernando buscam 

esclarecer o caso 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
12/12/2018 

6 min 

22 s 
347938 

Fernando revela se deseja ficar 

com Tainá 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
12/12/2018 

6 min 

12 s 
134033 

Ministério Público pede a prisão de 

João de Deus 

caso joão de 

deus - 

violência 

contra a 

mulher 

abusos sexuais 0 0 Goiás 12/12/2018 
4 min 

29s 
54097 

Cunhado de Raul rebate acusações 

de Fernando 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
12/12/2018 

6 min 

33 s 
148172 

Fernando fala pela primeira vez 

após deixar a prisão 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
12/12/2018 

3 min 

37 s 
177592 

Ataque em igreja de Campinas 

deixa 5 mortos 

atentado em 

catedral 

atentado - 

homicídio 

arma de 

fogo 

pelo 

menos 1 

(suicídio) 

São 

Paulo 
11/12/2018 

4 min 

55 s 
574824 

Mulher misteriosa intriga 

desaparecimento de Jonas 

caso jonas - 

desaparecim

ento 

0 0 0 
São 

Paulo 
11/12/2018 

7 min 

04 s 
6906 



 
 

 
197 

 

Cresce o número de denúncias de 

abuso sexual contra João de Deus 

caso joão de 

deus - 

violência 

contra a 

mulher 

abusos sexuais 0 0 Goiás 11/12/2018 
6 min 

34 s 
36632 

Homem ameaça matar a família da 

ex-mulher 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 0 0 
São 

Paulo 
11/12/2018 

5 min 

23 s 
10742 

Investigação quer encontrar 

namorado de Amanda 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
11/12/2018 

6 min 

26 s 
44534 

PCC ameaça matar promotor 
tráfico de 

drogas 

tráfico de drogas 

- ameaça de 

homicídio 

0 0 
São 

Paulo 
10/12/2018 

3 min 

48 s 
892906 

Mulheres relatam terem sofrido 

abusos sexuais de João de Deus 

caso joão de 

deus - 

violência 

contra a 

mulher 

abusos sexuais 0 0 Goiás 10/12/2018 
3 min 

50 s 
9095 

Tainá teria mudado versão da 

história 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
10/12/2018 

5 min 

33 s 
143854 

Sidneia é encontrada após 8 dias 

desaparecida 

fim de 

desaparecim

ento 

0 0 0 
São 

Paulo 
10/12/2018 

6 min 

31 s 
36529 

Mateus pediu para preservarem sua 

família antes de desaparecer 

desaparecim

ento de 

rapaz 

0 0 0 
São 

Paulo 
10/12/2018 

2 min 

31 s 
31477 

Patrulha do Consumidor ajuda 

cliente que comprou óculos com 

defeito 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 

São 

Paulo 
08/12/2018 

8 min 

40 s 
46902 

Mestre de artes marciais é morto 

pela polícia na Bahia 

lutador de 

artes 

marciais 

assassinado 

execução 
arma de 

fogo 
1 

São 

Paulo 
08/12/2018 

2 min 

19 s 
4648 

Cliente tem problemas ao adquirir 

geladeira com defeito 

patrulha do 

consumidor 
0 0 0 

São 

Paulo 
07/12/2018 

7 min 

42 s 
7475 

Mulher deixa bilhete no varal e 

desaparece 

mulher 

desaparecida 
0 0 0 

São 

Paulo 
07/12/2018 

5 min 

17 s 
11815 

Mulher se diverte em forró em 

comunidade e desaparece 

mulher 

desaparece 

após ir ao 

forró 

0 0 0 
São 

Paulo 
07/12/2018 

6 min 

53 s 
9936 

Advogado pede habeas corpus para 

mãe e filha de 8 meses 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
07/12/2018 

1 min 

39 s 
52785 
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Jonatas desaparece após sacar 

rescisão de emprego 

desaparecim

ento de 

rapaz 

0 0 0 
São 

Paulo 
07/12/2018 

5 min 

03 s 
8663 

Caso Amanda: homem pode 

esclarecer sequestro 

caso 

Amanda - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
06/12/2018 

6 min 

30 s 
206563 

Cunhado de Raul se vê como 

vítima de Fernando 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
06/12/2018 

6 min 

04 s 
36946 

Antônio pode ter sido vítima do 

tribunal do crime 

desaparecim

ento de 

Antônio 

possível 

homicídio 
0 0  06/12/2018 

5 min 

53 s 
22598 

Advogado acredita que houve 

abuso de autoridade 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 0 0 
São 

Paulo 
06/12/2018 

4 min 

49 s 
88719 

Raul se prepara para conseguir 

buscar Tainá e a filha de 8 meses 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
06/12/2018 

5 min 

23 s 
129145 

O fim do desaparecimento 

misterioso de Lucia 

mulher é 

encontrada - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 0 0 
São 

Paulo 
05/12/2018 

5 min 

22 s 
108138 

Corpo de Henrique é encontrado 

em lago 

jovem morre 

afogado 
0 0 0 

São 

Paulo 
05/12/2018 

4 min 

48 s 
34370 

Raul reclama de postura do 

Conselho Tutelar 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
05/12/2018 

5 min 

54 s 
103451 

Namorada misteriosa intriga 

familiares sobre desaparecimento 

jovem morre 

afogado 
0 0 0 

São 

Paulo 
05/12/2018 

6 min 

21 s 
15105 

Raul teria sido traído duas vezes 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
05/12/2018 

6 min 

19 s 
188736 

Raul fala sobre o desejo de Tainá 

de voltar para casa 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
04/12/2018 

6 min 

37 s 
156032 

Jovem morre após se submeter a 

procedimento estético 

exercício 

ilegal da 

medicina 

procedimentos 

estéticos ilegais 
0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

04/12/2018 
3 min 

50 s 
22886 
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Homem espanca a mulher após 22 

anos de casamento 

violência 

contra a 

mulher 

agressão - 

tentativa de 

homicídio 

0 0 Paraná 04/12/2018 
5 min 

02 s 
7650 

Encontrado corpo com a mesma 

roupa de Amanda 

caso 

Amanda - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
04/12/2018 

6 min 

47s 
590963 

Três crianças desaparecem após 

deixar a escola 

crianças 

desaparecida

s 

0 0 0 
São 

Paulo 
04/12/2018 

5 min 

31 s 
13050 

Raul se emociona ao contar que 

buscará Tainá e a filha 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
03/12/2018 

4 min 

02 s 
135077 

Caso Tainá: mãe e filha são 

encontradas e Fernando é preso 

mulher que 

fugiu com 

filhar - 

violência 

contra a 

mulher 

sequestro 0 0 
São 

Paulo 
03/12/2018 

5 min 

13 s 
266578 

Jovem de quase 2 metros de altura 

desaparece misteriosamente 

jovem que 

morreu 

afogado 

0 0 0 
São 

Paulo 
03/12/2018 

6 min 

55 s 
17551 

Carro se torna ponto importante de 

investigação 

caso 

Amanda - 

violência 

contra a 

mulher 

feminicídio 

não 

especifica

do 

1 
São 

Paulo 
03/12/2018 

2 min 

54 s 
20129 

Luiz Bacci fala ao vivo sobre 

cirurgia emergencial 

cirurgia do 

apresentador 
0 0 0 

São 

Paulo 
03/12/2018 

10 min 

52 s 
64180 

Jovem mata e rouba pertences de 

idoso 
latrocínio latrocínio 

Dose 

elevada de 

remédios 

para 

dormir 

1 

Belo 

Horizon

te 

01/12/2018 
3 min 

56 s 
18973 

Bandidos invadem hospital para 

executar rival 

disputa entre 

facções - 

execussão 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

Amazon

as 
01/12/2018 

3 min 

40 s 
8984 

Dentista é presa por suspeita de 

tráfico de drogas 

venda ilegal 

de 

medicament

os 

venda ilegal de 

medicamentos 
0 0 

São 

Paulo 
01/12/2018 

3 min 

02 s 
25905 

 

ANEXO V: TABELA DE CONTEÚDO GERAL – BRASIL URGENTE – JANEIRO/2018 

 

 Assunto 
Tipo de 

violência 

Mortes 

por 

homicídio 

Arma do 

crime 
Região 

Dia de 

upload 

Tempo de 

duração 

Número de 

visualizações 

1 
balanço da polícia 

rodoviária sobre o feriadão 
0 0 0 São Paulo 02/01/2018 5'15 - 11'18 2821 



 
 

 
200 

 

2 apreensão de drogas em SP 
tráfico de 

drogas 
0  São Paulo 02/01/2018 3 min 13 s 2821 

3 caixa eletrônico furtado furto 0  São Paulo 02/01/2018 4 min 01 s 2821 

4 retrato do tráfico de drogas 
tráfico de 

drogas 
0  São Paulo 02/01/2018 5 min 01 s 2821 

5 Invasão a domicílio roubo 0  São Paulo 02/01/2018 3 min 26 s 2821 

6 
ocorrências de trânsito no 

final de semana 

acidentes 

no trânsito 
0  São Paulo 02/01/2018 3 min 2821 

7 tráfico de drogas 
tráfico de 

drogas 
0  São Paulo 02/01/2018 3 min 45 s 2821 

8 homicídio 
feminicídi

o 
3 faca São Paulo 02/01/2018 

52'35 / 3 min 

9s 
2821 

9 uso de drones na segurança 0 0 0 São Paulo 02/01/2018 4 min 20 s 2821 

1

0 
assalto a igreja assalto 0 0 São Paulo 03/01/2018 4 min 11 s 1037 

1

1 
casos de estupro 

violência 

sexual 
0 0 São Paulo 03/01/2018 8 min 21 s 1037 

1

2 

jovem apreendido por 

tráfico de drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 03/01/2018 5 min 20 s 1037 

1

3 
acidente no trânsito 0 0 0 São Paulo 03/01/2018 2 min 37 s 1037 

1

4 

muitas ocorrências de 

acidentes com afogamentos 
0 0 0 São Paulo 03/01/2018  1037 

1

5 

menores furtam porta 

garrafas 
furto 0 0 São Paulo 03/01/2018 6 min 10 s 1037 

1

6 
jovens furtando furto 0 0 São Paulo 03/01/2018 2 min 5 s 1037 

1

7 
acidentes no trânsito 0 0 0 São Paulo 03/01/2018 2 min 15 s 1037 

1

8 
cobras encontradas 0 0 0 São Paulo 03/01/2018 2 min 46s 1037 

1

9 

mãe de detento tenta entrar c 

droga na prisão 

porte de 

drogas 
0 0 São Paulo 03/01/2018 3 min 1037 

2

0 

prisão devido porte de 

drogas - busca e apreensão 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 04/01/2018 2 min 20 s 1455 

2

1 

operação policial em São 

José 
0 0 0 São Paulo 04/01/2018 7 min 30 s 1455 

2

2 
afogamentos 0 0 0 São Paulo 04/01/2018 2 min 27 s 1455 

2

3 

denúncia e apreensão de 

drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 04/01/2018 2 min 50 s 1455 

2

4 

homem preso por transporte 

de animais irregular 

tráfico de 

animais 
0 0 São Paulo 04/01/2018 3 min 47 s 1455 



 
 

 
201 

 

2

5 

homem encontrado morto 

em rio preto 

assassinat

o entre 

parentes 

1 
arma de 

fogo 
São Paulo 04/01/2018 3 min 06 s 1455 

2

6 
escola é alvo de vandalismo 

vandalism

o 
0 0 São Paulo 04/01/2018 2 min 26 s 1455 

2

7 
Prisão por tráfico de drogas tráfico 0 0 São Paulo 04/01/2018 2 min 27 s 1455 

2

8 

casal preso por tráfico de 

drogas 
tráfico 0 0 São Paulo 04/01/2018 2 min 33 s 1455 

2

9 
capivara resgatada 0 0 0 São Paulo 04/01/2018 2 min 1455 

3

0 
acidente com caminhão 0 0 0 São Paulo 05/01/2018 3 min 22 s 805 

3

1 

homem acusado de matar 

enteado 

assassinat

o entre 

parentes 

1 faca São Paulo 05/01/2018 6 min 7 s 805 

3

2 
jovem encontrado morto execução 1 faca São Paulo 05/01/2018 2 min 50 s 805 

3

3 

furto de cabos elétricos na 

UNESP 
furto 0 0 São Paulo 05/01/2018 4 min 08 s 805 

3

4 

violência contra a mulher - 

tentativa de homicídio 

feminicídi

o 
0 0 São Paulo 05/01/2018 2 min 23 s 805 

3

5 

imagens do helicóptero da 

pm de presidente prudente 
0 0 0 São Paulo 05/01/2018 5 min 22 s 805 

3

6 

roubo em loja de 

conveniência 
roubo 0  São Paulo 05/01/2018 4 min 04 s 805 

3

7 
veículo com drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 05/01/2018 4 min 805 

3

8 

3 casos de mulheres 

agredidas por parceiros 

feminicídi

o 
1 faca São Paulo 08/01/2018 9 min 10 s 1018 

3

9 

Jovem preso por 

envolvimento com o tráfico 

de drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 08/01/2018 4 min 16 s 1018 

4

0 
acidente no trânsito 0 0 0 São Paulo 08/01/2018 3 min 40 s 1018 

4

1 
acidente no trânsito 0 0 0 São Paulo 08/01/2018 4 min 19 s 1018 

4

2 

roubo de estabelecimentos 

comerciais 
roubo 0 0 São Paulo 08/01/2018 8 min 1018 

4

3 
assalto a banco assalto 0 0 São Paulo 08/01/2018 3 min 08 s 1018 

4

4 

Briga de vizinhos resulta em 

morte 
briga 1 

arma de 

fogo 
São Paulo 08/01/2018 2 min 1018 

4

5 
assalto a farmácia assalto 0 0 São Paulo 09/01/2018 7 min 776 



 
 

 
202 

 

4

6 

casal preso por tráfico de 

drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 09/01/2018 3 min 39 s 776 

4

7 
acidente com carreta 0 0 0 São Paulo 09/01/2018 2 min 776 

4

8 

violência contra a mulher - 

tentativa de homicídio 

tentativa 

de 

homicídio 

0 0 São Paulo 09/01/2018 4 min 776 

4

9 
homem suspeito de estupro 

violência 

sexual 
0 0 São Paulo 09/01/2018 2 min 30 s 776 

5

0 
foragido se entrega 0 0 0 São Paulo 09/01/2018 2 min 40 s 776 

5

1 

aprenssão de drogas em 

Presidente Prudente 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 09/01/2018 3 min 17 s 776 

5

2 

dependentes químicos 

sofrem agressões de 

funcionários de clínica de 

reabilitação 

agressão 0 0 São Paulo 09/01/2018 3 min 30 s 776 

5

3 

briga de bar com agressões e 

atropelamento 
briga 0 0 São Paulo 09/01/2018 2 min 50 s 776 

5

4 
demoronamento de prédio 0 0 0 São Paulo 09/01/2018 3 min 776 

5

5 

tentativa de entrar com 

droga de presídio 

porte de 

drogas 
0 0 São Paulo 09/01/2018 3 min 776 

5

6 

situação do transporte 

público em Presidente 

Prudente 

0 0 0 São Paulo 10/01/2018 8 min 50 s 1128 

5

7 
estupro de menor 

violência 

sexual 
0 0 São Paulo 10/01/2018 3 min 1128 

5

8 
bandidos roubam lotérica roubo 0 0 São Paulo 10/01/2018 4 min 1128 

5

9 

Menores detidos por 

praticarem dois roubos 
roubo 0 0 São Paulo 10/01/2018 2 min 1128 

6

0 

novidades no alistamento 

militar 
0 0 0 São Paulo 10/01/2018 3 min 50 s 1128 

6

1 

aniversário da polícia militar 

rodoviária de Presidente 

Prudente 

0 0 0 São Paulo 10/01/2018 7 min 40 s 1128 

6

2 

balanço da segurança 

pública em São José do Rio 

Preto 

0 0 0 São Paulo 10/01/2018 4 min 1128 

6

3 
acidente com ônibus 0 0 0 São Paulo 10/01/2018 3 min 1128 



 
 

 
203 

 

6

4 

dono de salão de beleza 

preso por tráfico de drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 11/01/2018 3 min 58 s 442 

6

5 
acidente no trânsito 0 0 0 São Paulo 11/01/2018 6 min 41 s 442 

6

6 
tráfico de drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 São Paulo 11/01/2018 5 min 442 

6

7 

polícia identfica home que 

roubou loja e teve orelha 

arrancada 

roubo 0 0 São Paulo 11/01/2018 4 min 21s 442 

6

8 

viollência contra mulher - 

homicídios 

feminicídi

o 
1 faca São Paulo 11/01/2018 3 min 15 s 442 

6

9 

violência contra a mulher - 

homicídio 

feminicídi

o 
1 

força bruta 

(estrangula

mento 

São Paulo 11/01/2018 4 min 442 

7

0 

jovem roubado e agredido 

por engano 

roubo e 

agressão 
0 0 São Paulo 11/01/2018 3 min 10 s 442 

7

1 
acidente com fogão 0 0 0 São Paulo 11/01/2018 1 min 23 s 442 

7

2 
pesca ilegal 0 0 0 São Paulo 11/01/2018 1 min 52 s 442 

7

3 

tentativa de assalto a 

unidade de distribuição dos 

correios 

assalto 0 0 São Paulo 11/01/2018 46 s 442 

7

4 
roubo de moto roubo 0 0 São Paulo 11/01/2018 1 min 20 s 442 

 

 

ANEXO VI: TABELA DE CONTEÚDO GERAL – BRASIL URGENTE – MAIO/2018 

 

Nome da matéria Assunto da notícia Tipo de violência 
Mortes por 

homicídios 

Dia de 

upload 

Tempo da 

notícia 
Estado 

Visualiza

ção 

Bandidos fazem família 

refém na Zona Sul de São 

Paulo 

família é feita refém cativeiro 0 1 4'07'' 
São 

Paulo 
2.649 

Ladrões capotam carro 

durante fuga em SP 
fuga de ladrões 

perseguição de 

ladrões 
0 3 3'05'' 

São 

Paulo 
12.222 

SP: Homem é morto por ex-

namorado de companheira 
assassinato disputas amorosas 1 3 2'28'' 

São 

Paulo 
160 

Bandidos invadem casa e 

fazem mulher refém em SP 
invasão/ reféns invasão e reféns 0 3 2'24'' 

São 

Paulo 
238 



 
 

 
204 

 

Quadrilha faz mulher refém 

por três horas em SP 
cativeiro, invasão 

cativeiro/ invasão 

de residência 
0 3 2'03 

São 

Paulo 
566 

Marido mantém mulher 

refém na Grande São Paulo 

cativeiro/ violência 

contra mulher 

briga de casal/ 

cativeiro 
0 3 2'14 

São 

Paulo 
258 

SP: Polícia realiza operação 

em conjunto habitacional 
operação policial 

operação policial/ 

reação de 

moradores 

0 3 2'37 
São 

Paulo 
2.622 

Moradores denunciam baile 

funk em comunidade de SP 

moradores reclamam 

de baile funk 

uso de drogas/ 

prostituição 
0 3 2'59 

São 

Paulo 
3.638 

Motorista bêbado atropela e 

mata ciclista na Grande SP 

acidente/atropelament

o 

atropelamento/ 

morte 
0 3 2'22 

São 

Paulo 
253 

Polícia prende quadrilha 

com armas de guerra em SP 

e MG 

posse de armamento 

pesado por grupos de 

bandidos 

apreensão de armas 0 3 2'20 

São 

Paulo e 

Minas 

gerais 

130 

Tiroteio interdita via 

expressa no Rio de Janeiro 
tiroteio tiroteio 1 3 1'46 

Rio de 

Janeiro 
208 

Onda da violência atinge 

Belém do Pará 
onda de violência 

bandidos x 

policiais 
45 3 2'24 Pará 153 

Crianças são dopadas e 

abusadas por casal em São 

Paulo 

abuso de crianças abuso de crianças 0 3 2'41 
São 

Paulo 
308 

SP: Palhaço morre após ser 

agredido no meio da rua 

Morte de palhaço 

agredido 
ataque de fúria 1 16 2'09 

São 

Paulo 
1.359 

RO: Caminhoneiro é morto 

com pedrada em rodovia 

Greve dos 

Caminhoneiros 
briga 1 30 4'29 Roraima 1.970 

Vendedor é executado a 

tiros em mercado em SP 
assassinato execução 1 23 1'41'' 

São 

Paulo 
352 

Homem mata namorada por 

ciúmes na Grande SP 
assassinato feminicídio 1 23 2'47'' 

São 

Paulo 
398 

Policial escapa da morte 

durante assalto em São 

Paulo 

Policial escapa de 

tentativa de assalto 

tentativa de roubo e 

tentativa de 

assassinato 

0 23 1'25'' 
São 

Paulo 
54.070 

ES: Pastor estupra, agride e 

mata filho e enteado 

Pastor estupra e mata 

filho e enteado 

assassinato entre 

parentes 
2 23 3'33 

Espírito 

Santo 
10.280 

Estuprador ameaça mulher 

com tesoura na Grande SP 

Mulher sofre de 

tentativa de estupro 
tentativa de estupro 0 23 2'05 

São 

Paulo 
289 

Perseguição termina em 

morte de criminosa em SP 

Morte causada por 

perseguição 
preseguição / morte 0 23 1'02 

São 

Paulo 
191 

SP: Comerciante é 

ameaçado e agredido 

durante assalto 

assalto assalto e agressão 0 23 2'51 
São 

Paulo 
140 

Motorista é feito refém por 5 

horas em São Paulo 

motorista é feito de 

refém 
sequestro 0 23 2'50'' 

São 

Paulo 
99 



 
 

 
205 

 

Estudantes da UFRJ exigem 

segurança no campus 

pedido de segurança 

no campus da UFRJ 

casos de violência - 

assaltos e 

sequestros 

0 23 1'45 
Rio de 

Janeiro 
153 

Ladrão é morto por PM 

durante assalto no interior 

de SP 

Assalto resulta em 

morte de assaltante 

bandidos x 

policiais 
1 22 2'41'' 

São 

Paulo 
87.342 

Marido mata mulher e forja 

cena do crime em São Paulo 

marido forja cena do 

crime 
feminicídio 1 22 3'08'' 

São 

Paulo 
4.089 

Família é feita refém durante 

assalto em SP 

assaltantes fazem 

família refém 
assalto - cativeiro 0 21 2'17'' 

São 

Paulo 
325 

Pai e filho morrem em 

assalto no interior de SP 

assalto termina em 

morte de pai e filho 
latrocínio 1 21 2'49'' 

São 

Paulo 
211 

SP: Pai e filho morrem após 

defender mãe em assalto 

assalto termina em 

morte de pai e filho 
latrocínio 1 21 2'28'' 

São 

Paulo 
476 

Gerente que matou skatista é 

preso em São Paulo 

prisão de assassino de 

skatista 
execução 1 21 2'36'' 

São 

Paulo 
398 

RJ: Operação das Forças 

Armadas deixa 8 mortos 

intervenção militar no 

rio 
bala perdida 8 21 2'38'' 

Rio de 

Janeiro 
710 

Rio de Janeiro tem 15 

assassinatos por dia 
violência no Rio latrocínio 2 21 6'27'' 

Rio de 

Janeiro 
138 

Professores são sequestrados 

por 11 horas no RJ 

Sequestro de 

professores no rio 
sequestro 0 21 2'02'' 

Rio de 

Janeiro 
73 

Bandidos fazem arrastão em 

túnel em São Paulo 

arrastão em túnel em 

SP 
arrastão 0 21 2'22'' 

São 

Paulo 
1.135 

Homem mata irmão por 

causa de drogas no interior 

de SP 

assassinato por causa 

de drogas 

assassinato entre 

parentes 
1 21 2'29'' 

São 

Paulo 
332 

Bandido resgatado em 

delegacia volta para cadeia 

em SP 

prisão de bandido 

fugitivo 
fuga - assalto 0 21 2'18'' 

São 

Paulo 
339 

SP: Mulher é atropelada e 

morta por motorista bêbado 

motorista atropela e 

mata mulher 

direção imprudente 

resultante em morte 
1 21 2'38'' 

São 

Paulo 
328 

Motorista de ônibus bêbado 

mata uma pessoa atropelada 

motorista bêbado 

mata outra pessoa 

direção imprudente 

resultando em 

morte 

1 21 2'12'' 
São 

Paulo 
312 

Motorista bêbado atropela 

quatro e mata uma pessoa 

motorista bêbado 

atropela 4 e mata uma 

direção imprudente 

resultante em morte 
1 20 1'22'' 

São 

Paulo 
151 
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SP: Homem é morto ao 

separar briga 

homem tenta 

apaziguar briga e 

acaba morto 

briga 1 20 1'45'' 
São 

Paulo 
879 

RS: Jovem é executada em 

vala 
jovem assassinada execução 1 20 1'59'' 

Rio 

Grande 

do Sul 

281 

RS: Jovem é executada em 

vala 
jovem assassinada execução 1 20 1'59'' 

Rio 

Grande 

do Sul 

281 

SP: Bando atenta contra 

escrivão da Polícia 

atentado contra 

escrivão 
atentado - roubo 0 20 2'37'' 

São 

Paulo 
9.415 

Suspeito de matar jovem 

muda versão e nega 

acusação 

mudança de versão 

do depoimento de 

acusado por morte de 

jovem 

latrocínio 1 20 2'22'' 
São 

Paulo 
141 

Belém: Senhora de 60 anos 

é feita refém 
idosa é feita refém cativeiro - assalto 0 20 2'03 Belém 137 

Gangue das Senhoras ataca 

em Curitiba 

furtos realizados por 

grupo de senhoras 
futos 0 20 1'53'' Paraná 115 

Bando dá golpe da TV a 

cabo 
golpe de tv a cabo golpes 0 20 2'22'' 

São 

Paulo 
144 

RJ: Tropas fecham cerco a 

traficantes 

operação policial 

contra o tráfico 
ação policial 0 20 2'32'' 

Rio de 

Janeiro 
306 

SP: Morre palhaço agredido 

na rua 

palhaço agredido 

morre 
ataque de fúria 1 20 2'29'' 

São 

Paulo 
175 

RJ: Submetralhadoras da 

Polícia vão passar por 

análise 

Caso Marielle execução 2 20 1'58'' 
Rio de 

Janeiro 
81 

SP: Madrugada é marcada 

por tiroteio em Taipas 

assalto ressulta em 

troca de tiros 
bala perdida 1 20 0'53 

São 

Paulo 
1.318 

Pedófilo é desmascarado 

agindo em 

Pindamonhangaba 

pedófilo é pego pedofilia 0 20 2'38'' 
São 

Paulo 
384 

MG tem 68 mandados de 

busca e apreensão por 

pedofilia 

levantamento sobre 

casos de pedofilia 
pedofilia 0 20 2'48'' 

Foco em 

Minas 

Gerais 

mas 

abrange 

Brasil 

85 

Maníaco da moto ataca 

vítimas em Hortolândia 
ataque 

agressão, atentado 

ao pudor 
0 20 5'41'' 

São 

Paulo 
135 

Polícia investiga quem 

matou homem que separava 

briga 

homem morto 

tentando separar 

briga 

briga 1 20 2'13'' 
São 

Paulo 
765 

SP: PM é morto com a 

própria arma 

homem assassinado 

em bar 

bandidos x 

policiais 
1 20 2'52'' 

São 

Paulo 
512 
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Pai e filho morrem em 

assalto em Sorocaba 

assalto resultando em 

morte 
latrocínio 2 20 2'50 

São 

Paulo 
1.203 

Policial atira em bandido 

durante assalto a farmácia 

Policial reage a 

assalto e atira em 

bandido 

bandidos x 

policiais 
1 20 1'20'' 

São 

Paulo 
168 

Tiroteio em escola no Texas 

deixa dez mortos 
tiroteio no Texas atentado em escola 10 18 4'02 Texas 3.567 

Osasco: Estuprador se passa 

por motorista de aplicativo 

Estuprador ataca por 

aplicativo de 

matorista 

estupro - golpe 0 18 2'22 
São 

Paulo 
659 

Pedófilo é preso em 

flagrante na Grande SP 
prisão de pedófilo pedofilia 0 18 1'44'' 

São 

Paulo 
578 

Pai de família é morto 

durante assalto a padaria em 

SP 

assalto resultando em 

morte 
latrocínio 1 18 4'13 

São 

Paulo 
296 

Estuprador se passa por 

motorista para atacar 

mulheres 

Estuprador ataca por 

aplicativo de 

matorista 

estupro - golpe 0 18 2'08 
São 

Paulo 
230 

Jovem é assassinada por 

noivo no interior de SP 
jovem assassinada feminicídio 1 18 5'19'' 

São 

Paulo 
724 

Abusador ataca mulher no 

meio da rua em São Paulo 
abuso sexual abuso sexual 0 18 2'52'' 

São 

Paulo 
143 

Casos de abuso sexual 

crescem em São Paulo 
onda de abuso sexual abuso sexual 0 18 2'32'' 

São 

Paulo 
72 

Mais de 200 pedófilos são 

presos em operação da 

polícia 

operação prende 

pedófilos 
pedofilia 0 18 3'41'' Brasil 276 

Delegado e filha são 

baleados em assalto no RJ 

assalto e troca de 

tiros 

assalto e troca de 

tiros 
0 18 3'37'' 

Rio de 

Janeiro 
81 

Homem esfaqueia mulher e 

enteado no interior de SP 

crime contra a mulher 

e enteado 
feminicídio 2 18 4'34'' 

São 

Paulo 
1.526 

Briga em fila de restaurante 

popular termina em morte 

briga resultando em 

morte 
exeucção 1 18 2'07'' 

São 

Paulo 
485 

Tentativa de roubo termina 

em morte em Osasco 

tentativa de roubo 

com morte 
latrocínio 1 18 0'53'' 

São 

Paulo 
975 

Briga entre motoristas em 

rodovia termina em acidente 

briga entre motoristas 

e acidente 

briga, ameaça 

armada, acidente 
0 17 1'17'' 

São 

Paulo 
565 

Guarujá: Traficantes são 

presos em operação da Rota 
operação policial operação policial 0 17 3'31'' 

São 

Paulo 
22.446 
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SP: Palhaço morre após ser 

agredido no meio da rua 

palhaço agredido 

morre 
ataque de fúria 1 17 2'24'' 

São 

Paulo 
377 

Ladrão é preso após ser 

identificado no Brasil 

Urgente 

prisão de ladrão roubos 0 17 2'38'' 
São 

Paulo 
3.906 

Quase 200 pedófilos são 

presos em operação da 

polícia 

operação prende 

pedófilos 
pedofilia 0 17 2'02'' Brasil 302 

Grande SP: Engenheiro é 

morto a tiros na porta de 

casa 

assalto na porta de 

casa 
latrocínio 1 17 1'51'' 

São 

Paulo 
408 

Rota apreende drogas na 

Baixada Santista 
operação policial 

tráfico - operação 

policial 
0 17 3'37'' 

São 

Paulo 
65.095 

Estudante é executada por 

ladrões de celular no RJ 

assassinato de 

estudante 
latrocínio 1 17 1'52'' 

Rio de 

Janeiro 
167 

Bebê de 6 meses é atingido 

por bala perdida no RJ 

bala perdida atinge 

bebê 
bala perdida 0 17 1'13'' 

Rio de 

Janeiro 
36 

Polícia realiza operação 

contra pornografia infantil 

operação contra 

pornografia infantil 

pornografia infantil 

- pedofilia 
0 17 1'55'' Brasil 153 

Estuprador se passa por 

policial e ataca irmãs em SP 
golpe e estupro golpe e estupro 0 17 2'20'' 

São 

Paulo 
238 

PM reage a assalto na porta 

de casa em São Paulo 
PM reage a assalto assalto 0 17 1'28'' 

São 

Paulo 
30.247 

Pai de família é morto 

durante assalto a padaria em 

SP 

assalto resulta em 

morte 
latrocínio 1 17 2'05 

São 

Paulo 
325 

Piauí: Cantor é baleado 

durante briga por 

guardanapos 

briga resultando em 

morte 
briga 1 17 1'37'' Piauí 790 

Grande SP: Aposentado é 

executado na porta de casa 
execussão de idoso execução 1 17 1'47'' 

São 

Paulo 
373 

Adolescente mata e queima 

idoso no interior de SP 
assassinato de idoso execução 1 17 2'24'' 

São 

Paulo 
104 

Bandido mata homem 

durante assalto a padaria em 

SP 

assalto em padaria 

resulta em morte 
latrocínio 1 17 2'22'' 

São 

Paulo 
2.237 

Ladrão em fuga causa 

acidente em Santo André 

acidente causado por 

fuga de ladrão 
fuga - assalto 0 16 3'16'' 

São 

Paulo 
862 

Jovem esfaqueia avó até a 

morte na Grande São Paulo 

avó morre esfaqueada 

pelo neto 

assassinato entre 

parentes 
1 16 3'28'' 

São 

Paulo 
812 

Família é torturada durante 

assalto em São Paulo 

assalto seguido de 

tortura 
assalto e tortura 0 16 2'34'' 

São 

Paulo 
495 

Quadrilha explode agência 

bancária no interior de SP 

assalto à agência 

bancária 

assalto e troca de 

tiros 
0 16 2'49'' 

São 

Paulo 
353 
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RJ: Motociclista é baleado 

durante assalto 

assalto resulta risco 

de vida 

assalto e tentativa 

de assassinato 
0 16 3'06'' 

Rio de 

Janeiro 
162 

Falsa ambulância é 

apreendida no interior de SP 

apreensão de falsa 

ambulancia 
golpe 0 16 1'52'' 

São 

Paulo 
713 

Estudante é executada por 

ladrões de celular no RJ 

roubo de celular 

resulta em morte 
latrocínio 1 16 2'06'' 

Rio de 

Janeiro 
272 

Bebê de seis meses é 

atingido por bala perdida no 

RJ 

bebê é baleado bala perdida 0 16 0'46'' 
Rio de 

Janeiro 
73 

MG: Homem mata mãe, 

filhas e se suicida em 

seguida 

assassino mata mãe, 

filha e se mata 
feminicídio 2 16 2'20'' 

Minas 

Gerais 
125 

Ladrão morto por PM em 

frente à escola já era 

procurado 

tentativa de assalto 

com morte do ladrão 

bandidos x 

policiais 
1 16 2'16'' 

Rio de 

Janeiro 
244 

SP: Palhaço morre após ser 

agredido no meio da rua 

Agressão resulta em 

morte 
ataque de fúria 1 16 2'09'' 

São 

Paulo 
1.367 

Neto usuário de drogas mata 

avó na Grande SP 
neto assassina avó 

assassinato entre 

parentes 
1 16 2'51'' 

São 

Paulo 
1.316 

Casal é atacado por ladrões 

após sair de casa de câmbio 

assalto em casa de 

cambio 
assalto 0 16 1'51'' 

São 

Paulo 
159 

Mulher tem casa roubada 

durante primeiro encontro 

em SP 

golpe por aplicativo 

de relacionamento 
golpe, assalto 0 16 2'37'' 

São 

Paulo 
279 

Acusados de agredir homem 

no Instituto Lula são presos 

prisão de acusados de 

agressão 
agressão 0 16 2'04'' 

São 

Paulo 
60 

Agressores de empresário no 

Instituto Lula são presos 

empresário é 

agredido no instituto 

Lula 

agressão 0 16 1'51'' 
São 

Paulo 
77 

Ladrões de agências 

bancárias são presos em 

Joinville 

prisão de ladrões de 

agências bancárias 
assalto 0 16 1'33'' 

Santa 

Catarina 
186 

Estuprador faz vítimas em 

ruas do interior paulista 
estuprador estupro 0 16 2'32'' 

São 

Paulo 
195 

Homem assedia mulheres 

em ruas do interior de SP 

Homem assedia 

mulheres 
golpe e assédio 0 16 3'09'' 

São 

Paulo 
257 

Idosos são feitos reféns 

durante assalto em Cascavel 

idosos são vítimas de 

assalto e cativeiro 
cativeiro - assalto 0 16 1'33'' Paraná 50 

SP: Casais de ladrões fazem 

limpa em apartamento 

assalto de 

apartamento 
assalto 0 16 2'22'' 

São 

Paulo 
1.623 

Delegado é executado a tiros 

durante assalto em SP 
execução de delegado 

bandidos x 

policiais 
1 15 2'36'' 

São 

Paulo 
1.470 

Piloto de helicópteros do 

PCC é preso em Goiás 

prisão de piloto do 

PCC 

morte, tráfico 

perseguição 
2 15 2'13'' Goiás 3.049 
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Policial impede assalto em 

frente à escola na Grande SP 

tentativa de assalto 

com morte do ladrão 
latrocínio 1 15 2'32'' 

São 

Paulo 
520 

Idoso é misteriosamente 

assassinado em Mogi Guaçu 
assassinato de idoso execução 1 15 2'50'' 

São 

Paulo 
94 

SP: Casal é assassinado com 

25 tiros na rua de casa 
casal assassinado execução 2 15 2'07'' 

São 

Paulo 
141 

SP: Mulher é degolada por 

namorado enquanto dorme 

namorado degola 

mulher 
feminicídio 1 15 2'19'' 

São 

Paulo 
75 

Mulher é degolada por 

companheiro dentro de casa 

em SP 

namorado degola 

mulher 
feminicídio 1 15 2'11'' 

São 

Paulo 
125 

Mulher é morta a facadas 

por marido em SP 

mulher morta por 

marrido 
feminicídio 1 15 2'16'' 

São 

Paulo 
215 

Estilista é morta com tiro no 

rosto em Fortaleza 
mulher assassinada feminicídio 1 15 1'06'' Ceará 1.489 

Bebê de 6 meses é atingido 

por bala perdida no RJ 
bebê é baleado bala perdida 0 15 2'46'' 

Rio de 

Janeiro 
438 

Ex-PM ligado à execução de 

Marielle é transferido 
Caso Marielle execução 2 15 1'47'' 

Rio de 

Janeiro 
820 

SP: Homem é morto na 

porta de casa durante assalto 

assalto resultando em 

morte 
latrocínio 1 15 1'16 

São 

Paulo 
48 

Estudante da Unicamp é 

acusado de assédio sexual 
suspeita de assédio assédio 0 15 2'40'' 

São 

Paulo 
122 

Prefeito de Planalto é 

acusado de pedofilia 

prefeito acusado de 

pedofilia 
pedofilia 0 15 0'53 

São 

Paulo 
88 

Músico é encontrado morto 

dentro de carro em SP 
assassinato de músico latrocínio 1 15 2'09 

São 

Paulo 
634 

Ladrões de estepes são 

presos em São Paulo 
ladrões são presos roubo 0 15 1'50'' 

São 

Paulo 
1.150 

Casal é executado a tiros no 

interior de São Paulo 
casal assassinado exeucção 2 15 1'26'' 

São 

Paulo 
35 

São Paulo: Homens são 

executados a tiros em 

terreno 

homens são 

executados 
execução 2 15 1'16'' 

São 

Paulo 
645 

Jovem é assassinado a 

caminho do trabalho em São 

Paulo 

assassinato de jovem execução 1 15 5'14'' 
São 

Paulo 
1.307 
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SP: Família é cercada por 

bandidos mas escapa da 

morte 

família escapa de 

cerco 
tentativa de assalto 0 15 2'27'' 

São 

Paulo 
182 

Mogi Guaçu: Idoso é 

assassinado dentro de casa 
assassinato de idoso execução 1 15 2'44'' 

São 

Paulo 
226 

Ex-marido mata mulher na 

frente do filho na Grande SP 

ex-marido mata 

mulher 
feminicídio 1 14 2'25'' 

São 

Paulo 
724 

Homem mata amiga de ex-

mulher em Osasco 

homem assassina 

amiga de ex-mulher 
feminicídio 1 14 2'20'' 

São 

Paulo 
685 

Homem tenta proteger filho 

em assalto e é morto em MG 

homem morre 

protegendo filho em 

assalto 

latrocínio 1 14 1'32'' 
Minas 

Gerais 
166 

SP: Jovem é agredida por 

namorado e morre na rua 

jovem morre devido a 

agressão de 

namorado 

feminicídio 1 14 3'29'' 
São 

Paulo 
153 

Rapaz mata amigo a facadas 

no interior de SP 
rapaz assassina amigo 

assassinato entre 

amigos 
1 14 5'27'' 

São 

Paulo 
592 

Polícia procura por corpo de 

estudante no RJ 

busca de corpo de 

estudante 
feminicídio 1 14 1'58'' 

Rio de 

Janeiro 
115 

Márcio França, governador 

de SP, fala sobre segurança 

governador fala sobre 

caso do dia das mães 

tentativa de assalto 

- assassinato 
1 14 6'39'' 

São 

Paulo 
1.007 

Policial atira em bandido 

durante assalto em Guarujá 

Policial reage a 

assalto e atira em 

bandido 

tentativa de assalto 

- troca de tiros 
0 14 1'19'' 

São 

Paulo 
273 

Gangue ataca moradores da 

Zona Leste de São Paulo 
crimes na zona leste assaltos 0 14 2'46'' 

São 

Paulo 
211 

Osasco: Jovem é 

assassinado a tiros dentro de 

academia 

jovem assassinado 

em academia 
execução 1 14 6'49'' 

São 

Paulo 
2.591 

Delegado é executado a tiros 

durante assalto em SP 

execussão de 

delegado 

bandidos x 

policiais 
1 14 1'51'' 

São 

Paulo 
164 

Delegado da PF é morto 

dentro de casa em SP 

delegado morto 

dentro de casa 

bandidos x 

policiais 
1 14 2'27'' 

São 

Paulo 
517 

PM impede assalto em 

frente à escola na Grande SP 

policial impede 

assalto 

bandidos x 

policiais 
1 14 4'37'' 

São 

Paulo 
126 

SP: Policial impede assalto 

em festa do Dia das Mães 

policial impede 

assalto 

bandidos x 

policiais 
1 14 2'47'' 

São 

Paulo 
709 

Submetralhadora foi usada 

para matar Marielle 
Caso Marielle 

bandidos x 

policiais 
2 14 2'02'' 

Rio de 

Janeiro 
142 

Mãe heroína: Policial a 

paisana atira contra 

assaltante 

policial se defende de 

assalto e mata 

bandido 

bandidos x 

policiais 
1 14 0'51'' 

São 

Paulo 
331 
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Bandidos roubam carro e 

fazem live na internet 

bandidos se 

denunciam em live 
assalto 0 14 5'01'' 

São 

Paulo 
342 

Vítima fala sobre agressões 

em frente ao Instituto Lula 

estrevista com vítima 

de agressão 
agressão 0 14 2'33'' 

São 

Paulo 
524 

Garra faz grande operação 

em comunidade de São 

Paulo 

operação policial 
tráfico - operação 

policial 
0 14 1'43'' 

São 

Paulo 
2.904 

Homem confessa ter matado 

namorada 

confissão de 

assassino 
feminicídio 1 14 0'33'' 

São 

Paulo 
198 

Carro-forte é roubado e 

explodido em rodovia de SP 
roubo de carro-forte assalto 0 11 2'35'' 

São 

Paulo 
237.119 

Chefe do PCC é preso no 

aeroporto de Guarulhos 

prisão de chefe do 

pcc 
crime organizado 14 11 1'57'' 

São 

Paulo 
83.549 

Richthofen e Jatobá deixam 

presídio para dia das mães 

dia das mães na 

cadeia 

assassinato entre 

parentes 
2 11 1'57 

São 

Paulo 
606 

Menina de dois anos é feita 

refém pelo pai em SP 
pai faz filha de refém 

assassinato entre 

parentes 
0 11 2'17'' 

São 

Paulo 
110 

São Paulo: Bandidos 

comemoram roubo de táxi 

em vídeo 

roubo mostrado em 

vídeo 
assalto 0 11 2'10'' 

São 

Paulo 
2.563 

Palhaço é agredido no meio 

da rua em Mogi Guaçu 
palhaço agredido agressão 0 11 10'57'' 

São 

Paulo 
3.719 

Família é feita refém na 

zona rural de Suzano 
invasão a casa 

invasão, agressão, 

assalto 
0 11 2'07'' 

São 

Paulo 
69 

SP: Adolescente é feita 

refém durante assalto a 

ônibus 

Assalto a ônibus assalto com refém 0 11 1'19'' 
São 

Paulo 
259 

Casal é assassinado com 

mais de 20 tiros na rua de 

casa 

assassinato de casal execução 2 11 2'07'' 
São 

Paulo 
1.462 

Casal é executado a tiros no 

interior de São Paulo 
assassinato de casal execução 2 11 1'40'' 

São 

Paulo 
677 

Reconstituição do caso 

Marielle dura mais de 5 

horas 

Caso Marielle execução 2 11 2'05'' 
Rio de 

Janeiro 
60 

Pitbull mata idosa de 80 

anos na Grande SP 
cachorro mata idosa morte acidente 1 11 2'35'' 

São 

Paulo 
2.693 

Grande SP: Idosa morre 

após ataque de pitbull em 

fúria 

cachorro mata idosa morte acidente 1 11 2'43'' 
São 

Paulo 
1.253 

Bandidos explodem carro-

forte em rodovia de SP 
roubo de carro-forte roubo 0 11 2'13'' 

São 

Paulo 
380 

Policial reage a assalto e 

mata bandido em Vitória 

policial reage a 

assalto e mata 

bandido 

latrocínio 1 11 1'05'' 
Espírito 

Santo 
8.139 
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Jovem é atropelada na volta 

para casa em SP 
jovem atropelada latrocínio 1 11 4'54'' 

São 

Paulo 
324 

Guarda civil erra alvo e 

dispara contra morador em 

SP 

ação mal sucedida da 

guarda civil 
erro policial 1 11 1'32'' 

São 

Paulo 
211 

Pai faz filha de dois anos 

refém por 3 horas em SP 
pai faz filha de refém 

agressão - uso de 

drogas - refém 
0 11 2'06'' 

São 

Paulo 
563 

Carro-forte é roubado e 

explodido em rodovia de SP 
roubo de carro-forte 

roubo de carro-

forte 
0 10 6'20'' 

São 

Paulo 
116.326 

Bandidos iniciam tiroteio 

após assalto em Piracicaba 

20 ladrões assaltam 

agência bacária 

roubo a agência - 

tiroteio 
0 10 4'41'' 

São 

Paulo 
968 

Bandidos roubam R$ 12 mil 

de loja no interior de SP 
assalto a loja 

roubo - mulher é 

feita refém 
0 10 1'06'' 

São 

Paulo 
119 

Bandidos responsáveis por 

comunicação do PCC são 

presos 

prisão de bandidos do 

pcc 
facção criminosa 0 10 1'46'' 

São 

Paulo 
155 

Reconstituição do Caso 

Marielle acontece nesta 

quinta 

Caso Marielle execução 2 10 3'25'' 
Rio de 

Janeiro 
133 

Vereador e ex-PM são 

ligados a morte de Marielle 

Franco 

Caso Marielle execução 2 10 2'46'' 
Rio de 

Janeiro 
1.078 

Tiroteio na Rocinha deixa 3 

feridos e 1 morto 
tiroteio na Rocinho bala perdida 1 10 4'06'' 

Rio de 

Janeiro 
225 

Guerra de facções faz 

homicídios dispararem em 

Roraima 

onda de violência em 

Roraima 
crime organizado 35 10 1'26'1 Roraima 345 

Assaltos deixam bancos sem 

dinheiro na Paraíba 

assalto a bancos na 

Paraíba 
assaltos 0 10 2'25'' Paraíba 62 

Homem mata ex-mulher na 

frente da filha em Araçatuba 

homem mata ex-

mulher 
feminicídio 1 10 1'03'' 

São 

Paulo 
132 

DF: Mulher é morta por ex-

namorado dentro de casa 

homem mata ex-

namorada 
feminicídio 1 10 1'59'' 

Distrito 

Federal 
220 

SP: Diarista é morta por 

namorado durante discussão 

namorado mata 

namorada 
feminicídio 1 10 2'17'' 

São 

Paulo 
177 

Piracicaba: Ladrões trocam 

tiros após assalto a banco 
troca de tiros 

assalto a agência 

bancária - troca de 

tiros 

0 10 2'10'' 
São 

Paulo 
2.292 

Pai mata filho usuário de 

drogas que agredia mãe em 

SP 

pai mata filho latrocínio 1 10 3'02'' 
São 

Paulo 
487 

SP: Menina de 2 anos é 

mantida refém pelo pai 

pai mantém filha 

refém 

pai matem filha 

refém 
0 10 5'35'' 

São 

Paulo 
365 

SP: Motorista de aplicativo 

é feito refém em assalto 

motorista é refém em 

assalto 
assalto 0 10 1'50'' 

São 

Paulo 
276 

Traficante foge da polícia 

em rodovia mas acaba preso 
traficante é preso tráfico 0 9 1'05'' 

São 

Paulo 
636 
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Piracicaba: Caminhoneiro é 

assassinado dentro de casa 

assassinato dentro de 

casa 
latrocínio 1 9 4'33'' 

São 

Paulo 
296 

Mulher é espancada por ex-

marido após briga em SP 

mulher espancada por 

ex-marido 

agressão - violência 

contra a mulher 
0 9 3'06'' 

São 

Paulo 
115 

Ladrão de aeroporto é preso 

em São Paulo 
prisão de ladrão 

roubo de celulares - 

agressão a 

mulheres 

0 9 1'52'' 
São 

Paulo 
796 

Bandido sai da prisão e mata 

caseiro no interior de SP 

em regime semi-

aberto detento mata 

caseiro 

execução 1 9 1'26'' 
São 

Paulo 
97 

Vereador e ex-PM são 

ligados a morte de Marielle 

Franco 

Caso Marielle execução 2 9 2'41'' 
Rio de 

Janeiro 
301 

RJ: Forças Armadas fazem 

operação contra roubo de 

carga 

operação forças 

armadas 
roubo de carga 0 9 1'42'' 

Rio de 

Janeiro 
365 

Campinas: Torcedor da 

Ponte Preta é morto em 

confusão 

briga de torcida 

resulta em morte 
briga 1 9 2'15'' 

São 

Paulo 
279 

Pai mata filho durante briga 

em São Paulo 
briga de família 

assassinato entre 

parentes 
1 9 2'46'' 

São 

Paulo 
667 

SP: Idoso sai para comprar 

pão e é morto por ladrão 
assalto a merceiaria latrocínio 1 9 1'57'' 

São 

Paulo 
367 

Quatro pessoas são presas 

em rodoviária de SP 
operação policial 

fuga - tráfico de 

drogas e armas 
0 9 2'35'' 

São 

Paulo 
2.084 

Policial militar é morto a 

tiros no Rio de Janeiro 
tiros na rocinha 

bandidos x 

policiais 
1 9 0'40'' 

Rio de 

Janeiro 
993 

Caso Marielle: Testemunha 

liga vereador ao assassinato 
Caso Marielle execução 2 9 2'58'' 

Rio de 

Janeiro 
1.601 

Bandidos explodem 

agências bancárias no 

interior de SP 

roubo à agências 

bancárias 
roubo 0 8 2'13 

São 

Paulo 
698 

Mulher é espancada por ex-

marido após briga em SP 

mulher é agredida por 

ex-marido 

agressão - violência 

contra a mulher 
0 8 2'22'' 

São 

Paulo 
261 

Golpista pede para usar 

banheiro e rouba idosos em 

SP 

golpe em idosos roubo 0 8 2'52'' 
São 

Paulo 
294 

SP: Ladrão pede para usar 

banheiro e rouba idosos 
golpe em idosos roubo 0 8 2'29'' 

São 

Paulo 
315 

Grande SP: Mulher é morta 

após ser espancada com 

galhos 

homem mata 

companheira 
feminicídio 1 8 2'02'' 

São 

Paulo 
152 
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Delegado da PF é 

assassinado durante festa no 

Maranhão 

assassinato de 

delegado 

bandidos x 

policiais 
1 8 2'29'' 

Maranhã

o 
152 

Operação da polícia 

encontra estoque de drogas 

em SP 

operação policial tráfico de drogas 0 8 2'16'' 
São 

Paulo 
1.405 

Grande SP: Casal tem moto 

roubada na porta de casa 
casal roubado roubo 0 8 3'12'' 

São 

Paulo 
11.748 

Policial reage a assalto e 

mata ladrão na Grande SP 

policial reage a 

assalto e mata 

bandido 

bandidos x 

policiais 
1 8 2'45'' 

São 

Paulo 
1.971 

Goiás: Torcedor é executado 

em bar durante jogo 

briga em bar resulta 

em morte 
briga 2 8 1'15'' Goiás 61 

SP: Trabalhador é morto 

com dois tiros em 

lanchonete 

assassinato em 

lanchonete 
latrocínio 1 8 2'02'' 

São 

Paulo 
37 

Ladrões de banco explodem 

agências no interior de SP 
roubo de agência 

roubo - troca de 

tiros 
0 8 4'05'' 

São 

Paulo 
1.113 

PE: Quadrilha responsável 

por morte de bebê é detida 
quadrilha é presa 

assaltos - 

assassinato de bebê 

várias 

incluindo um 

bebê 

8 1'30'' 
Pernamb

uco 
106 

Grande SP: Bandidos 

invadem shopping e roubam 

celulares 

roubos em shooping roubo de celulares 0 8 1'18'' 
São 

Paulo 
961 

Belém: Ladrões invadem 

prédio comercial e fazem 

reféns 

invasão de centro 

comercial 

tentativa de assalto, 

pessoas feitas 

reféns 

0 8 1'32'' Pará 475 

Cantor é assassinado em 

rodovia em Osasco 
assassinato de cantor execução 1 8 1'51'' 

São 

Paulo 
606 

Ladrão pula de moto em 

movimento durante 

perseguição 

perseguição 
roubo de motos - 

perseguição 
0 8 1'38'' 

São 

Paulo 
4.011 

Datena fala com Jungmann 

sobre segurança pública 
segurança pública 0 0 7 10'04'' Brasil 270 

Tio e sobrinha são 

executados a tiros em São 

Paulo 

execução execução 2 7 2'03' 
São 

Paulo 
390 

Bandidos fazem vítimas na 

Zona Norte de São Paulo 

crimes na zona norte 

e leste de SP 

onda de crimes - 

assaltos 
0 7 2'10'' 

São 

Paulo 
81 

Mãe e filho são sequestrados 

após festa em São Paulo 

sequestro de mãe e 

filho 
latrocínio 4 7 2'24'' 

São 

Paulo 
246 

Mãe e filho são sequestrados 

após festa em São Paulo 

sequestro de mãe e 

filho 
latrocínio 4 7 2'24'' 

São 

Paulo 
246 

SP: Aposentado é morto 

dentro de casa em Pedreira 

idoso é assassinado 

pelo neto 
latrocínio 2 7 1'44'' 

São 

Paulo 
80 

SP: Policial é assassinado na 

frente de esposa e filhos 

assassinato de 

policial na frente da 

família 

execução 1 7 1'46 
São 

Paulo 
485 



 
 

 
216 

 

SP: Garota de 17 anos é 

assassinada por menor de 

idade 

assassinato de 

adolescente 
feminicídio 1 7 1'13'' 

São 

Paulo 
1.184 

Piratas do asfalto atacam em 

bairro nobre de SP 

violência em bairro 

nobre 

onda de violências 

- assaltos 
0 7 1'44'' 

São 

Paulo 
208 

Caminhoneiro é encontrado 

morto após briga em SP 

briga resulta em 

morte de 

caminhoneiro 

feminicídio 1 7 2'01'' 
São 

Paulo 
71 

Mulher é encontrada morta 

em terreno baldio em SP 

corpo de mulher 

encontrado 
feminicídio 1 7 2'05'' 

São 

Paulo 
543 

Crianças ficam no meio de 

tiroteio no Rio de Janeiro 
tiroteio tiroteio 0 7 1'21'' 

Rio de 

Janeiro 
325 

Ladrões tentam roubar 

carreta em estrada no RJ 
tiroteio 

tentativa de roubo e 

tiroteio 
0 7 1'52'' 

Rio de 

Janeiro 
40 

SP: Trabalhador é vítima de 

ladrões de celular em Mauá 
ladrões de celular assalto 0 7 2'35'' 

São 

Paulo 
45 

Marido esfaqueia mulher 

por causa de dinheiro 
marido mata esposa feminicídio 1 7 5'30'' 

São 

Paulo 
37 

Babá é esfaqueada pelo 

marido enquanto dormia 
marido mata esposa feminicídio 1 7 2'40'' 

São 

Paulo 
34 

Delegado da PF é 

assassinado durante festa no 

Maranhão 

delegado é 

assassinado 

bandidos x 

policiais 
1 7 1'49'' 

Maranhã

o 
133 

Menina de 10 anos é 

atingida por bala perdida em 

Osasco 

bala perdida atinge 

menina de 10 anos 

bala perdida - 

morte 
1 7 2'06'' 

São 

Paulo 
124 

SP: Bandidos apontam arma 

para criança durante assalto 
tentativa de assalto assalto, ameaça 0 7 4'37'' 

São 

Paulo 
156 

Interior de SP: Pastor é 

preso suspeito de assediar 

meninas 

postar assedia 

meninas 

assédio - violência 

contra a mulher 
0 7 2'36'' 

São 

Paulo 
129 

Cantor é assassinado em 

rodovia em Osasco 
assassinato de cantor execução 1 7 1'51'' 

São 

Paulo 
839 

SP: Mulher é executada na 

volta de baile funk 
mulher executada execução 1 7 1'07'' 

São 

Paulo 
78 

Grande SP: Avó é 

assassinada por neto usuário 

de drogas 

neto assassina avó 
assassinato entre 

parentes 
1 7 1'51'' 

São 

Paulo 
267 

Mulher é assassinada após 

baile funk na Zona Leste de 

SP 

mulher executada execução 1 7 2'02'' 
São 

Paulo 
975 

Torcedor da Ponte Preta é 

morto em briga entre 

torcidas 

briga de torcida 

resulta em morte 
briga 1 7 2'25'' 

São 

Paulo 
1.662 

Idosa é assassinada dentro 

de casa na Grande São Paulo 
assassinato de idosa 

assassinato entre 

parentes 
1 7 1'53'' 

São 

Paulo 
103 

Rochinha sofre com tiroteio 

entre policiais e traficantes 
tiroteio gera pânico troca de tiros 0 7 1'23'' 

Rio de 

Janeiro 
210 
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Incêndio escancara máfia da 

moradia irregular em SP 

desabamento de 

prédio 

esquema de 

extorsão 
0 7 8'39'' 

São 

Paulo 
57 

Polícia ouve suspeito de 

participar da máfia da 

moradia 

desabamento de 

prédio 

esquema de 

extorsão 
0 7 3'39'' 

São 

Paulo 
69 

Briga de torcida acaba em 

morte de torcedor em 

Campinas 

briga de torcida 

resulta em morte 
briga 1 7 5'26'' 

São 

Paulo 
906 

RJ: Bandidos se atrapalham 

e pedem ajuda da vítima 
roubo de carro roubo de carro 0 7 2'32'' 

Rio de 

Janeiro 
247 

Falso bombeiro conquistava 

mulheres para roubá-las 
golpe golpe - extorsão 0 5 2'44'' 

São 

Paulo 
1.014 

Torcedor é morto antes do 

dérbi de Campinas 

briga de torcida 

resulta em morte 
briga 1 5 3'27'' 

São 

Paulo 
4.106 

Ladrões capotam carro 

durante fuga da polícia em 

SP 

fuga da polícia 
roubo de carro e 

perseguição 
0 3 4'40'' 

São 

Paulo 
264 

Homem aplica golpe do 

amor em mulheres na 

Grande SP 

golpe extorsão 0 4 2'45'' 
São 

Paulo 
729 

Traficante é acusado de 

cometer série de crimes em 

SP 

séries de crimes 

cometidos por 

traficante 

série de crimes - 

homicídios / 

assaltos etc 

0 4 2'04'' 
São 

Paulo 
3.492 

Ladrões de condomínio são 

presos no centro de São 

Paulo 

prisão de ladrões de 

condomínios 

invasão e assalto 

em prédios 

luxuosos 

0 4 1'57'' 
São 

Paulo 
4.933 

SP: Pedreiro sai para 

procurar emprego e é morto 
pedreiro é morto latrocínio 1 4 5'32'' 

São 

Paulo 
158 

Homem mata ex-mulher na 

frente dos filhos na Grande 

SP 

homem mata ex 

mulher 
feminicídio 1 4 5'06'' 

São 

Paulo 
159 

Ladrões trocam tiros com 

vigilantes no interior de SP 
troca de tiros 

tentativa de rouba a 

carro-forte 
0 4 1'25'' 

São 

Paulo 
1.286 

Idoso é espancado durante 

assalto em São Paulo 
agressão a idoso 

roubo de carro - 

agressão 
0 4 2'58'' 

São 

Paulo 
99 

SP: Avô é acusado de 

estuprar neta de 6 anos 

avô acusado de 

estuprar neta 

estupro - violência 

contra a mulher 
0 4 3'15'' 

São 

Paulo 
71 

Criança de seis anos é 

estuprada pelo próprio avô 

em SP 

avô acusado de 

estuprar neta 

estupro - violência 

contra a mulher 
0 4 2'37'' 

São 

Paulo 
90 

Enfermeira tenta matar 4 

bebês em hospital no RJ 

efermeira tenta 

assassinar bebês 

tentativa de 

assassinato 
0 4 2'12'' 

Rio de 

Janeiro 
253 

Cidade de Deus tem 117 

tiroteios em cinco meses 
onda de tiroteios tiroteios 0 4 2'10'' 

Rio de 

Janeiro 
129 
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ANEXO VII: TABELA DE CONTEÚDO GERAL – BRASIL URGENTE – AGOSTO/2018 

 

Nome da matéria Assunto 
Tipo de 

violência 

Mortes por 

homicídio 
Estado 

Dia de 

upload 

Tempo de 

duração 

Número de 

visualizaçõ

es 

Bandido confessa 

assassinato de estudante na 

grande SP 

assassinato latrocínio 1 São Paulo 31/08/2018 3 min 26 s 1.325 

Homem mata ex-mulher 

após 5 anos de ameaças 

violência 

doméstica 
feminicídio 1 São Paulo 31/08/2018 3 min 28 s 748 

Paraíba: bombeiro é morto 

por ladrão dentro do quartel 
assassinato latrocínio 1 Paraíba 31/08/2018 2 min 45 s 718 

Tribunal do crime executa 

casal em São Paulo 
assassinato execução 2 São Paulo 31/08/2018 3 min 55 s 5285 

Pedófilo marca encontro 

com menina e acaba preso 
pedofilia pedofilia 0 São Paulo 31/08/2018 1 min 54 s 1671 

SP: Homem mata vereadora 

por causa de dívida 
assassinato execução 1 São Paulo 31/08/2018 3 min 23 s 903 

Mulher com filho no colo é 

baleada por ex-marido 

violência contra 

a mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 São Paulo 31/08/2018 2 min 42 s 351 

Policial tenta evitar assalto e 

é morto por ladrão 

assalto e 

assassinato 
latrocínio 1 São Paulo 31/08/2018 2 min 37 s 5498 

Polícia troca tiro com 

ladrões de caminhonete em 

MG 

perseguição 
roubo e troca 

de tiros 
0 

Minas 

Gerais 
31/08/2018 59 s 382 

Tiroteio em ônibus deixa 

dois mortos 

assalto e 

assassinato 
latrocínio 2 

Rio de 

Janeiro 
31/08/2018 54 s 890 

Mulher é morta por ex 

mesmo com medida 

protetiva 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 31/08/2018 1 min 44 s 227 

Motoboy cai em armadilha 

de bandidos e fica 

paraplégico 

tentativa de 

golpe / pessoa 

baleado 

assalto 0 São Paulo 31/08/2018 4 min 659 

Ex-secretário de Saúde do 

RJ é preso novamente 

prisão de 

secretário de 

saúde 

0 0 
Rio de 

Janeiro 
31/08/2018 2 min 38 s 140 

SP: Caminhoneiro é 

sequestrado e ameaçado por 

bandidos 

sequestro sequestro 0 São Paulo 31/08/2018 3 min 2 s 692 

Pedreiro é executado por 

matadores encapuzados 
assassinato execução 1 São Paulo 31/08/2018 2 min 23 s 1674 

PB: Assassino que matou 

mulher com enxada é 

encontrado 

prisão de 

assassino 
feminicídio 1 Paraíba 31/08/2018 2 min 42 s 978 

Ladrão que matou estudante 

é preso na Grande SP 
prisão de ladrão latrocínio 1 São Paulo 31/08/2018 2 min 34 s 577 

PM é baleado durante assalto 

no interior de SP 

PM assassinado 

em assalto 
latrocínio 1 São Paulo 31/08/2018 4 min 28 s 725 

Apesar de medida protetiva, 

homem mata ex-mulher 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 31/08/2018 3 min 5 s 1087 

Motorista que matou mãe e 

filha é condenado após 4 

anos 

condenação de 

motorista 

direção 

imprudente 
2 São Paulo 30/08/2018 1 min 7 s 480 

SP: Mulher é assassinada 

pelo marido dentro de casa 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 30/08/2018 3 min 31 954 

Idoso tenta defender família 

usando foice e é morto 

invasão e 

assassinato de 

idoso 

latrocínio 1 São Paulo 30/08/2018 3 min 53 s 681 

SP: Polícia identifica 

assassinos de empresário 

assassinos são 

identificados 
execução 1 São Paulo 30/08/2018 2 min 37 s 4.016 

Grande SP: Homem mata 

jovem durante festa 
assassinato feminicídio 1 São Paulo 30/08/2018 2 min 25 s 940 
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Câmeras não confirmam 

estupro de estudante no 

metrô 

suspeita de 

estupro 
estupro 0 São Paulo 30/08/2018 1 min 39 s 347 

Piratas do asfalto usam 

semáforo para atacar 

motoristas 

arrastão arrastão 0 São Paulo 30/08/2018 2 min 17 s 603 

Operação da Polícia Civil 

prende ladrões de motos 

operação e 

prisão de 

ladrões 

roubo 0 São Paulo 30/08/2018 2 min 36 s 12452 

Polícia Militar prende 14 

traficantes em SP 

operação 

policial 
tráfico 0 São Paulo 30/08/2018 1 min 28 s 1338 

Operação contra corrupção 

na polícia deixa 43 presos 

operação 

policial 
0 0 

Rio de 

Janeiro 
30/08/2018 1 min 39 s 605 

Estudante de 19 anos é 

morto a caminho da escola 
assassinato latrocínio 1 São Paulo 30/08/2018 5 min 2078 

Quadrilha arrasta mulher 

pelos cabelos durante assalto 
assalto assalto 0 São Paulo 30/08/2018 1 min 04 s 625 

Dois envolvidos na morte de 

empresário são presos em SP 

prisão de 

envolvidos em 

assalto 

execução 1 São Paulo 30/08/2018 2 min 37 s 1047 

Roubos de celular causam 

morte na Grande SP 

roubos de 

celular 
latrocínio 57 São Paulo 30/08/2018 4 min 29 s 237 

Idoso é morto após defender 

família durante assalto 
roubo e morte latrocínio 1 São Paulo 30/08/2018 2 min 22 s 373 

Mulher é morta a facadas 

por marido em Cubatão 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 30/08/2018 3 min 02 s 872 

Mãe desmaia ao ver filho 

sendo preso em SP 

operação 

policial 
roubos 0 São Paulo 30/08/2018 3 min 59 s 1584033 

Quadrilha explode carro-

forte com dinamite no Pará 
assalto assalto 0 Pará 30/08/2018 1 min 48 s 13596 

Ladrão que fez idoso 

enfartar é preso após nove 

meses 

prisão de 

assaltante 
latrocínio 1 São Paulo 30/08/2018 3 min 34 s 863 

PB: Assassino que matou 

mulher com enxada é 

encontrado 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Paraíba 30/08/2018 2 min 33 s 839 

RJ: Carro desgovernado 

atropela quatro crianças e 

um adulto 

acidente 0 0 
Rio de 

Janeiro 
30/08/2018 1 min 30 s 349 

Grande SP: Estudante é 

morto por ladrões de celular 
roubo e morte latrocínio 1 São Paulo 29/08/2018 2 min 02 s 1580 

Dupla de ladrões de moto é 

julgada em SP 

julgamento de 

ladrões 
roubo 0 São Paulo 29/08/2018 2 min 14 s 778 

Após 11 anos, homem é 

preso por matar mulher 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 29/08/2018 3 min 06 s 690 

Matadores encapuzados 

executam dois homens em 

SP 

grupos de 

extermínio 
execução 2 São Paulo 29/08/2018 2 min 40 s 3231 

Piratas do asfalto usam 

semáforo para atacar 

motoristas 

arrastão assalto 0 São Paulo 29/08/2018 2 min 30 s 644 

Corpo é encontrado em rio 

de Indaiatuba 

corpo 

encontrado 
latrocínio 1 

Rio de 

Janeiro 
29/08/2018 1 min 04 s 526 

Mãe é sequestrada com filho 

e abusada em seguida 

mulher é 

estuprada 

sequestro e 

estupro 
0 Paraná 29/08/2018 3 min 29 s 1334 

Ladrões roubam dízimo de 

igreja evangélica em SP 
roubo de dízimo roubo 0 São Paulo 29/08/2018 2 min 29 s 587 

RJ: São Gonçalo é alvo de 

megaoperação militar 

intervenção 

militar 

bandidos x 

policiais 
2 

Rio de 

Janeiro 
29/08/2018 2 min 09 s 3117 

SP: Polícia procura por 

assassinos de empresário 

busca por 

assassinos 
execução 1 São Paulo 29/08/2018 2 min 16 s 196 

SP: Ladrões roubam cinco 

mil metros de cabos de cobre 

roubo de fio de 

cobre 
roubo 0 São Paulo 29/08/2018 2 min 13 s 964 

SP: Homem abusa de 

enteada enquanto mãe 

trabalha 

padrasto abusa 

de criança 
pedofilia 0 São Paulo 29/08/2018 1 min 34 s 656 
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Mulher é sequestrada e 

abusada por sete horas 

mulher é 

estuprada 

sequestro e 

estupro 
0 Paraná 29/08/2018 4 min 19 s 1259 

Estudante de 19 anos é 

morto a caminho da escola 

estudante é 

morto 
latrocínio 1 São Paulo 29/08/2018 5 min 06 s 1584 

Homem que forjou suicídio 

de mulher é preso após anos 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 29/08/2018 2 min 15 s 470 

Idosa é brutalmente 

assassinada na Grande SP 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 28/08/2018 2 min 453 

Grande SP: Idosa é morta na 

própria cama 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 28/08/2018 3 min 03 s 364 

Empresário é morto por 

homens em moto na Zona 

Oeste de SP 

empresário 

morto 
execução 1 São Paulo 28/08/2018 2 min 16 s 819 

SP: Trabalhadora é 

assassinada a facadas por ex-

marido 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 28/08/2018 5 min 01 s 385 

SP: Homem abusava de 

enteada enquanto mãe 

trabalhava 

abuso de menor pedofilia 0 São Paulo 28/08/2018 2 min 11 s 759 

Durante assalto, bandidos 

ameaçam atear fogo em 

idosa 

invasão de 

domicílio 

invasão a 

domicílio e 

tortura 

psicológica 

0 São Paulo 28/08/2018 3 min 58 s 164 

Mulher luta pela vida após 

ser espancada pelo ex 

violência contra 

a mulher 
agressão 0 São Paulo 28/08/2018 1 min 58 s 200 

Professora que mandou 

matar marido é solta pelo 

STF 

mulher manda 

matar marido 

assassinato 

entre parentes 
1 São Paulo 28/08/2018 7 min 12 s 1376 

Matadores encapuzados 

executam dois homens em 

SP 

execução execução 2 São Paulo 28/08/2018 2 min 09s 2258 

Ladrões roubam dízimo de 

igreja evangélica em SP 
roubo em igreja assalto 0 São Paulo 28/08/2018 1 min 57 s 382 

Manhã de confrontos 

aterroriza moradores do RJ 

onda de 

violência 

operação 

policial - 

tráfico de 

drogas 

0 São Paulo 28/08/2018 3 min 24 s 1344 

Quadrilha desvia 

combustível e acaba presa na 

Grande SP 

roubo de 

combustível 
roubo 0 São Paulo 28/08/2018 2 min 42 s 1322 

Homem que estuprou 

menina por 4 anos é preso 

em SP 

abuso de menor pedofilia 0 São Paulo 28/08/2018 1 min 43 s 313 

Datena homenageia Seu 

Tunico 
homenagem 0 0 São Paulo 28/08/2018 4 min 48 s 198 

SP: Motorista de aplicativo é 

morto durante corrida 
motorista morto latrocínio 1 São Paulo 28/08/2018 2 min 20 s 878 

Falso produtor persegue e 

ameaça mulheres 

golpe contra 

mulheres 

ameaças de 

homicídio 
0 São Paulo 28/08/2018 5 min 40 s 499 

Grande SP: Funcionário 

mata patrão por causa de 

faltas 

funcionário 

mata patrão 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 28/08/2018 5 min 59 s 665 

Bandidos matam empresário 

pelas costas em SP 

morte de 

empresário 
execução 1 São Paulo 27/08/2018 2 min 08 s 519 

RS: Suspeito de matar cães 

envenenados é solto 

violência contra 

os animais 
0 0 

Rio grande 

do sul 
27/08/2018 6 min 58 s 256 

Mulher luta pela vida após 

ser espancada pelo ex 

violência contra 

a mulher 
agressão 0 São Paulo 27/08/2018 3 min 12 s 1207 

Motoboy cai em armadilha 

de bandidos e fica 

paraplégico 

assalto assalto 0 São Paulo 27/09/2018 4 min 36 s 18620 

Homem mata jovem durante 

festa na Grande SP por 

ciúmes 

assassinato 

passional 
feminicídio 1 São Paulo 27/09/2018 2 min 773 

Patrões são suspeitos de 

matar grávida em ritual 

Suspeita de 

assassinato 

Disputas 

entre clientes 
1 São Paulo 27/09/2018 7 min 39 s 1686 
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e prestadores 

de serviço 

Homem envolvido em morte 

de jovem é solto 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 27/09/2018 1 min 43 s 150 

Casal mata trabalhador após 

briga por causa de cerveja 

briga resulta em 

morte 
briga 1 São Paulo 27/08/2018 2 min 40 s 416 

DF: Homem exige dinheiro 

para sair de casa e mata ex 

violência contra 

mulher 
feminicídio 1 Brasília 27/08/2018 1 min 50 s 292 

Bandidos carregam corpo 

dentro de geladeira em SP 
assassinato execução 1 São Paulo 27/08/2018 6 min 16 s 4615 

SP: Empresário é morto 

pelas costas na Marginal 

Tietê 

assassinato de 

empresário 
execução 1 São Paulo 27/08/2018 4 min 02 s 1329 

Idosa é espancada por 

bandidos em São Paulo 

agressão de 

idosa 

tentativa de 

assalto e 

agressão 

0 São Paulo 27/08/2018 1 min 22 s 245 

Facção usa o Porto de Santos 

para o tráfico internacional 

tráfico 

internacional 
tráfico 0 São Paulo 27/08/2018 4 min 17 s 429 

RJ: Tiroteio aterroriza 

moradores do morro Dona 

Marta 

operação 

policial 
tiroteio 0 

Rio de 

Janeiro 
27/08/2018 1 min 32 s 1332 

SP: Herói desconhecido 

salva menina em incêndio 
incêndio 0 0 São Paulo 27/08/2018 3 min 02 s 231 

Suspeito de matar estudante 

após roubo é preso em SP 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

latrocínio 1 São Paulo 27/08/2018 1 min 32 s 233 

Suspeito de matar brasileira 

no Paraguai é preso 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

feminicídio 1 Paraguai 27/08/2018 3 min 08 s 177 

SP: Falta de energia provoca 

tumulto no Metrô e CPTM 
falta de energia 0 0 São Paulo 27/08/2018 1 min 33 s 401 

Refugiados tentam 

reconstruir a vida no Brasil 

refugiados no 

brasil 
0 0 Brasil 27/08/2018 5 min 16 s 2717 

ES: Estudante é morta ao 

buscar bolo de aniversário 
assassinato execução 1 

Espírito 

Santo 
26/08/2018 1 min 11 s 992 

Jovem é assassinado em 

João Pessoa 

jovem 

assassinado 
latrocínio 1 Paraíba 26/08/2018 1 min 34 s 221 

CE: Alunos e idosos 

recebem merenda e remédios 

vencidos 

merendas e 

remédios 

vencidos 

0 0 Ceará 26/08/2018 2 min 12 s 85 

Promotor é suspeito de 

facilitar transferência de 

presos 

corrupção estelionato 0 Brasil 26/08/2018 2 min 17 s 443 

RJ: Ferros velhos vendiam 

peças roubadas 

venda de peças 

roubadas 
roubo 0 

Rio de 

Janeiro 
26/08/2018 1 min 25 s 177 

ES: Investigação de acidente 

que matou 3 completa um 

mês 

acidente 0 0 
Espírito 

Santo 

´26/08/201

8 
2 min 26 s 105 

GO: Chefe de facção 

mandava matar de dentro da 

cadeia 

prisão de chefe 

de facção 

briga entre 

facções - 

homicídio 

não 

especificad

o 

Goiás 26/08/2018 1 min 36 s 2035 

MG: Grupo se passava por 

militares do Exército em 

palestras 

golpe 0 0 
Minas 

Gerais 
26/08/2018 2 min 28 s 1635 

Intervenção federal no RJ 

completa seis meses 

intervenção 

militar 

onda de 

violência 

não 

especificad

o 

Rio de 

Janeiro 
26/08/2018 1 min 26 s 394 

SP: Criminosos transportam 

corpo de vítima em geladeira 
assassinato execução 1 São Paulo 26/08/2018 8 min 13 s 1385 

SP: Bandido se machuca ao 

pular muro e acaba preso 

prisão de 

bandido 
roubo 0 São Paulo 26/08/2018 3 min 05 4137 

SP: Funcionário mata patrão 

em Cotia 

funcionário 

mata patrão 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 26/08/2018 2 min 14 s 514 
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SP: Ladrões anunciavam 

venda pela internet para 

roubar 

golpe na 

internet 
estelionato 0 São Paulo 26/08/2018 2 min 24 s 95 

MG: Ladrões fogem com 

caminhonete roubada 

roubo de 

veículo 
roubo 0 

Minas 

Gerais 
26/08/2018 59 s 216 

Mulher cobra pensão e é 

agredida por cantor em 

elevador 

violência contra 

a mulher 
agressão 0 São Paulo 26/08/2018 51 s 987 

Suspeito de matar estudante 

no Centro de SP é preso 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

latrocínio 1 São Paulo 26/08/2018 1 min 33 s 311 

SP: Bando joga gasolina 

para assaltar lotérica 

assalto de 

lotérica 
assalto 0 São Paulo 26/08/2018 2 min 05 s 18475 

Ladrões roubam motorista e 

arrancam aliança da vítima 
assalto a carro assalto 0 São Paulo 26/08/2018 56 s 379 

Roubo de celular causa três 

mortes em menos de 10 dias 

onda de roubos 

de celular 

assaltos e 

homicídios 

não 

especificad

o 

Brasil 26/08/2018 4 min 21 s 376 

SP: Vigia quase é executado 

por ser confundido com PM 

tentativa de 

assassinato 
latrocínio 1 São Paulo 26/08/2018 42 s 312102 

TO: Homem que bateu na 

mulher em hotel não ficou 

preso 

violência contra 

a mulher 
agressão 0 Tocantins 26/08/2018 1 min 38 s 285 

GO: Professor bate em 

garoto de 16 anos 

agressão em 

menor 
agressão 0 Goiás 26/08/2018 1 min 57 s 251 

SP: Avião cai em Barretos queda de avião 0 0 São Paulo 26/08/2018 3 min 34 s 228 

Polícia prende um dos 

maiores traficantes de 

Manaus 

prisão de 

traficante 

crime 

organizado 

não 

especificad

o 

Amazonas 26/08/2018 2 min 49 s 3231 

SP: Gangue de menores 

ataca em Higienópolis 

gangue de 

menores 
agressão 0 São Paulo 26/08/2018 2 min 24 s 306 

RJ: Hospital admite que 

houve erro de equipe médica 
erro médico 0 0 

Rio de 

Janeiro 
26/08/2018 1 min 35 s 67 

Traficantes atacam base da 

UPP no Rio de Janeiro 
troca de tiros 

tráfico - 

tiroteio 
0 

Rio de 

Janeiro 
26/08/2018 1 min 50 s 490 

SP: Patrões são acusados de 

matar garota em ritual 
assassinato 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 26/08/2018 4 min 38 s 105 

CE: Polícia investiga ordem 

de matar PMs 

operação 

policial 
homicídio 

não 

especificad

o 

Ceará 26/08/2018 2 min 4009 

ES: Polícia investiga 

assassinato de policial 

assassinato de 

policial 

bandidos x 

policiais 
1 

Espírito 

Santo 
26/08/2018 1 min 39 s 59 

PB: Homem é condenado 

por matar ex com tiro no 

rosto 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Paraíba 26/08/2018 1 min 26 s 125 

Mais de 2 mil são presos por 

crimes contra a mulher 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 

não 

especificad

o 

Brasil 26/08/2018 2 min 04 s 159 

Adolescente salva criança de 

4 anos de incêndio em SP 
incêndio 0 0 São Paulo 26/08/2018 8 min 48s 241 

PB: Falso enfermeiro é preso 

em hospital 
golpe 0 0 Paraíba 26/08/2018 2 min 28 s 253 

PA: Motorista fica uma hora 

em poder de bandidos 

sequestro e 

assalto 

sequestro e 

assalto 
0 Pará 26/08/2018 2 min 33s 177 

SP: Quadrilha invade casa e 

ameaça atear fogo em idosa 

invasão a 

domicílio 

invasão - 

ameaças de 

homicídio 

0 São Paulo 26/08/2018 5 min 122 

Jovem esfaqueia namorada 

por não aceitar fim do 

namoro 

violência contra 

mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 São Paulo 26/08/2018 2 min 28 s 338 

Mulher é espancada por 

gangue de menores em SP 

gangue de 

menores 
agressão 0 São Paulo 26/08/2018 2 min 24 s 378 

Grande SP: Homem mata 

jovem durante festa 

violência contra 

mulher 
feminicídio 1 São Paulo 24/08/2018 4 min 25s 1400 
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Rapaz tenta impedir briga de 

casal e acaba morto em SP 

rapaz 

assassinado 
briga 1 São Paulo 24/08/2018 5 min 42 s 1041 

Operação combate fraude 

em combustíveis 
golpe 0 0 Brasil 24/08/2018 1 min 43 s 338 

DF: Mulher é assaltada por 

adolescentes e um adulto 

mulher 

assaltada 
assalto 0 

Distrito 

Federal 
24/08/2018 1 min 11 s 807 

RS: Bando que assaltou 13 

bancos em um ano é preso 
prisão de grupo 

assalto a 

bancos 
0 

Rio grande 

do sul 
24/08/2018 1 min 22 s 282 

Quadrilha especializada em 

sequestrar gerentes é presa 

prisão de 

quadrilha 

sequestro de 

gerentes 
0 

Minas 

Gerais 
24/08/2018 2 min 23 s 962 

Angra dos Reis vive clima 

de terror durante ataques 

ataque de grupo 

organizado 
tiroteios 0 

Rio de 

Janeiro 
24/08/2018 1 min 49 s 1074 

PM é identificado e 

executado na Baixada 

Fluminense 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 

Rio de 

Janeiro 
24/08/2018 1 min 50 s 1522 

Moradores se abrigam em 

igreja durante tiroteio no Rio 
tiroteio 

tiroteio - 

trafico 
0 

Rio de 

Janeiro 
24/08/2018 1 min 41 s 318 

Homem é preso após traficar 

ecstasy em aeroporto no RS 

homem é preso 

por tráfico 
tráfico 0 

Rio grande 

do sul 
24/08/2018 22 s 220 

RS: Alemão assassino 

procurado há sete anos é 

preso 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Rio grande 

do sul 
24/08/2018 1 min 36 s 344 

Grande SP: Mulher é morta 

por namorado possessivo 

violêncio contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 24/08/2018 1 min 57 s 112 

Feminicídio: Megaoperação 

termina com 400 presos em 

SP 

violêncio contra 

a mulher 
homicídio 

não 

especificad

o 

São Paulo 24/08/2018 2 min 12 s 1192 

SP: Filha descobre traição do 

pai e é morta por amante 
assassinato 

disputas 

amorosas 
1 São Paulo 24/08/2018 5 min 24 s 10350 

Scanners impedem entrada 

de celulares em presídios 

celulares nos 

presídios 
0 0 São Paulo 24/08/2018 2 min 42s 3550 

Homem é atropelado e perde 

braço após briga em bar 
briga em bar 0 0 São Paulo 24/08/2018 2 min 29 s 388 

SP: Recepcionista é 

assassinada com golpes de 

tesoura 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 24/08/2018 1 min 36 s 277 

Homem é atropelado e perde 

braço após briga em bar 
briga em bar 0 0 São Paulo 24/08/2018 3 min 04 s 928 

Taxa de feminicídio no 

Brasil é a 5ª maior do mundo 

violência contra 

a mulher 
homicídio 

não 

especificad

o 

Brasil 24/08/2018 3 min 30 s 400 

Mauá: Homem mata 

namorada por ciúmes 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 24/08/2018 1 min 56 s 1051 

Universitária é estuprada 

dentro de metrô em SP 

violência contra 

a mulher 
estupro 0 São Paulo 24/08/2018 1 min 51 s 1850 

Estuprador é preso em 

megaoperação contra 

feminicídio 

violência contra 

a mulher 

estupro / 

feminicídio 

não 

especificad

o 

São Paulo 24/08/2018 1 min 45 s 1305 

Crime da geladeira: 

Cachorro ajuda na 

investigação 

cão ajuda a 

encontrar corpo 
execução 1 São Paulo 24/08/2018 3 min 32 s 3033 

Grande SP: Pai é morto pelo 

próprio filho durante briga 
pairricídio 

assassinato 

entre parentes 
1 São Paulo 24/08/2018 2 min 32 s 888 

SP: Avião com duas pessoas 

cai em Cunha 

acidente de 

avião 
0 0 São Paulo 24/08/2018 3 min 23 s 592 

SP: Vovó traficante é presa 

em operação policial 

idosa presa por 

tráfico 
tráfico 0 São Paulo 23/08/2018 1 min 52 s 649 

Homem é atropelado e perde 

braço após briga em bar 
briga em bar briga 0 São Paulo 23/08/2018 5 min 06 s 1707 

Bandidos carregam corpo 

dentro de geladeira em SP 

corpo 

encontrado 
execução 1 

quatro 

criminosos 
23/08/2018 2 min 41 s 3408 

RS: Polícia prende atirador 

que matou três em pizzaria 

prisão de 

criminoso 
atentado 3 

Rio grande 

do sul 
23/08/2018 51 s 1706 

Ladrão de 18 anos que 

matou empresário é preso 

assalto e 

assassinato 
execução 1 São Paulo 23/08/2018 4 min 15 s 1349 

Angra dos Reis vive clima 

de terror durante ataques 

onda de 

violência 
tiroteios 0 

Rio de 

Janeiro 
23/08/2018 1 min 56 s 487 
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PM atira e mata mulher 

durante blitz no RJ 

pm atira em 

civil 
feminicídio 1 

Rio de 

Janeiro 
23/08/2018 2 min 26 s 525 

Homem que espancou 

menino em festa infantil é 

preso 

agressão em 

menor 
execução 1 São Paulo 23/08/2018 2 min 42 s 333 

ES: Enfermeiro abusa de 

paciente dopada em hospital 

violência contra 

mulher 
estupro 0 

Espírito 

Santo 
23/08/2018 2 min 22 s 1516 

Rota encontra laboratório de 

drogas em SP 

operação contra 

tráfico de 

drogas 

tráfico 0 São Paulo 23/08/2018 2 min 14 s 1383 

Adolescente grava vídeo 

ameaçando policiais e é 

preso 

adolescente é 

preso 
ameças 0 São Paulo 23/08/2018 1 min 51 s 1130 

Assassinos de pai e filho são 

presos em SP 

prisão de 

assassinos 
latrocínio 2 São Paulo 23/08/2018 2 min 52 s 233 

Gangue do carro branco 

ataca mulheres na Grande SP 

gangue assalta 

mulheres 
assalto 0 São Paulo 23/08/2018 2 min 40 s 592 

Casal mata trabalhador após 

briga por causa de cerveja 

discussão 

resulta em 

assassinato 

briga 1 São Paulo 23/08/2018 2 min 49 s 183 

Motorista persegue e 

atropela homem após briga 

em SP 

briga em bar agressão 0 São Paulo 23/08/2018 2 min 03 s 294 

Grande SP: Bandido acusado 

de matar vigilante é preso 

preso acusado 

de assasinato 
latrocínio 1 São Paulo 23/08/2018 2 min 21 s 1116 

SP: Empresária é morta e 

abandonada em calçada 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 23/08/2018 1 min 32 s 252 

Patrões são suspeitos de 

matar grávida em ritual 

sacrifício de 

mulher em 

ritual 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 23/08/2018 3 min 857 

SP: Assediador em ônibus é 

detido e liberado em seguida 

assédio em 

ônibus 
assédio 0 São Paulo 22/08/2018 2 min 15 s 126 

Durante assalto, bandidos 

ameaçam atear fogo a idosa 
assalto à idosa 

assalto e 

ameaças 
0 São Paulo 22/08/2018 2 min 15 s 206 

SP: Grávida é estuprada e 

morta em templo satânico 

sacrifício de 

mulher em 

ritual 

feminicídio 1 São Paulo 22/08/2018 3 min 41 s 5212 

Após matar mãe na frente do 

filho, homem se entrega 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Rio de 

Janeiro 
22/08/2018 2 min 21 s 130 

SP: Motorista leva três tiros 

no primeiro dia de trabalho 

mostorista é 

baleado 

assalto  - 

alvejamento 
0 São Paulo 22/08/2018 1 min 21 s 403 

‘Paty Bumbum’ confessa 

crime e é presa no RJ 

massotereapeuta 

confessa crime 
0 0 

Rio de 

Janeiro 
22/08/2018 1min 48 s 320 

Venezuelanos serão 

realocados pelo Brasil 

refugiados no 

brasil 
0 0 Brasil 22/08/2018 1 min 43s 212 

Bandidos atacam casal e 

levam até pãezinhos da 

vítima 

assalto assalto 0 São Paulo 22/08/2018 2 min 14 s 134 

Líder do PCC é presa em 

operação no Rio de Janeiro 

operação 

policial 

facção 

criminosa 
0 

Rio de 

Janeiro 
22/08/2018 2 min 04 s 4275 

Militares realizam 

megaoperação no RJ pelo 3º 

dia 

intervenção 

militar 

tráfico / 

tiroteio 
0 

Rio de 

Janeiro 
22/08/2018 55 s 142 

Suspeito de matar mãe na 

frente do filho se entrega 

suspeito de 

assassinato se 

entrega 

feminicídio 1 
Rio de 

Janeiro 
22/08/2018 1 min 22 s 254 

SP: Vítima é obrigada a 

guardar bicicleta de ladrão 
assalto assalto 0 São Paulo 22/08/2018 5 min 18 s 609 

Ladrão é preso com 

equipamentos de última 

geração em SP 

prisão de ladrão 

assaltos a 

casas e 

bancos 

0 São Paulo 22/08/2018 2 min 07 s 183 

DF: Homem que jogou 

mulher do 3º andar vira réu 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Brasília 22/08/2018 1 min 22 s 75 

Suspeito de matar brasileira 

no Paraguai é preso 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Paraguai 22/08/2018 3 min 07 s 602 
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Vítima grava abusador 

dentro de ônibus em SP 

violência contra 

a mulher 
agressão 0 São Paulo 22/08/2018 2 min 02 s 314 

SP: Quadrilha ameaça 

queimar idosa durante 

assalto 

assalto a idosa 
assalto e 

ameaças 
0 São Paulo 22/08/2018 2 min 55 s 223 

Motorista com roupa 

feminina tenta estuprar 

mulher 

violência contra 

a mulher 

tentativa de 

estupro 
0 São Paulo 22/08/2018 2 min 46 s 1681 

Quadrilha ataca passageiros 

de ônibus em São Paulo 
assalto a ônibus assalto 0 São Paulo 22/08/2018 2 min 16 s 225 

SP: Bando aterroriza 

trabalhadores em ponto de 

ônibus 

assalto em 

ponto de ônibus 
assalto 0 São Paulo 22/08/2018 2 min 26 s 450 

Assassinos de pai e filho são 

presos em SP 

prisão de 

assassinos 
latrocínio 2 São Paulo 22/08/2018 3 min 03 s 230 

Patrão mata grávida por 

causa de seguro de vida 

grávida morta 

em sacrifício 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 22/08/2018 3 min 34 s 1470 

Ladrões roubam até pão de 

vítima na Grande SP 

motoqueiros 

assaltam casal 
roubo 0 São Paulo 22/08/2018 2 min 34 s 209 

Grávida é morta em ritual 

satânico no litoral de SP 

grávida morta 

em sacrifício 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 22/08/2018 3 min 01 s 4305 

Idosa é espancada por 

bandidos em São Paulo 
idosa espancada agressão 0 São Paulo 22/08/2018 1 min 22 s 167 

Matador em série é preso no 

interior paulista 

prisão de 

assassino / 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 

não 

especificad

o 

São Paulo 21/08/2018 10 min 49 s 2074 

Dupla invade e rouba lojas 

na Zona Sul de São Paulo 
roubo a loja roubo 0 São Paulo 21/08/2018 1 min 53 s 401 

Grávida é morta em ritual 

satânico no litoral de SP 

grávida morta 

em sacrifício 
homicídio 1 São Paulo 21/08/2018 3 min 01 s 7329 

Estudante brasileira é 

assassinada no Paraguai 

estudante 

assassinada - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 Paraguai 21/08/2018 2 min 19 s 4013 

Pastor foge após estuprar 4 

adolescentes em SP 

postor estupra 

adolescentes 
estupros 

não 

especificad

o 

São Paulo 21/08/2018 3 min 12 s 7172 

Gerente é morto durante 

assalto em saída de shopping 

assalto seguido 

de morte 
latrocínio 1 São Paulo 21/08/2018 4 min 06 s 632 

Onças-pardas passeiam pelo 

Parque Nacional de Brasília 

onças aparecem 

em parque 
0 0 Brasília 21/08/2018 1 min 24 s 156 

Onças-pintadas são gravadas 

no Paraná 
onças no paraná 0 0 Paraná 21/08/2018 1 min 11 s 787 

Marido em regime aberto 

atira na mulher grávida 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 21/08/2018 46 s 366 

Falso gari invade tabacaria e 

executa cliente no Paraná 

homem 

disfarçado de 

gari assassina 

cliente 

homicídio 1 Paraná 21/08/2018 1 min 31 s 311 

BA: Mulher cobra pensão e 

acaba agredida por ex 

violência contra 

a mulher 
agressão 0 Bahia 21/08/2018 2 min 54 s 17579 

Grande SP: Funcionário 

mata patrão por causa de 

faltas 

funcionário 

mata patrão 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 21/08/2018 5 min 59 s 2180 

Explosão em refinaria causa 

tremor em Paulínia 
explosão 0 0 São Paulo 21/08/2018 2 min 26 s 284 

Casal obedece à ordem de 

parada, mas mulher é 

baleada 

abuso de poder 

policial 
erro policial 1 

Rio de 

Janeiro 
21/08/2018 3 s 2351 

Dois militares morrem em 

megaoperação no RJ 

operação 

policial 
homicídio 2 

Rio de 

Janeiro 
21/08/2018 2 min 9 s 11.515 
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SP: Passageira denuncia 

assédio sexual em ônibus 

violência contra 

a mulher 

assédio 

sexual 
0 São Paulo 21/08/2018 3 min 1.002 

Vítima grava abusador 

dentro de ônibus em SP 

violência contra 

a mulher 

assédio 

sexual 
0 São Paulo 21/08/2018 3 min 51.558 

SP: Grávida é escravizada e 

morta por patrões 

patrões 

assassinam 

grávida 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 21/08/2018 4 min 38 s 28.056 

Quadrilha de golpistas da 

internet é presa em SP 

crimes da 

internet 
estelionato 0 São Paulo 21/08/2018 2 min 45 s 658 

Ladrões de moto que 

mataram rapaz continuam 

soltos 

impunidade latrocínio 1 São Paulo 20/08/2018 17 s 417 

Gerente é morto durante 

assalto em saída de shopping 

gerente é 

assassinado 
latrocínio 1 São Paulo 20/08/2018 2 min 02 s 555 

Comerciante é morto durante 

assalto a bar em SP 

assallto a bar 

termina em 

morte 

latrocínio 1 São Paulo 20/08/2018 1 min 52 s 321 

Trabalhador de 62 anos é 

agredido durante assalto 

trabalhador 

agredido 

assalto e 

agressão 
0 São Paulo 20/08/2018 2 min 15 s 298 

TO: Homem bate em mulher 

e afirma que ‘perdeu a 

cabeça’ 

violência contra 

a mulher 
agressão 0 Tocantins 20/08/2018 1 min 39 s 1365 

Búfalos escapam e deixam 

dois feridos no Pará 
acidente 0 0 Pará 20/08/2018 3 min 04 s 8029 

Polícia prende quadrilha 

com arsenal de guerra no DF 

operação 

policial 
0 0 

Destrito 

Federal 
20/08/2018 58 s 1069 

SP: Maníaco sexual esconde 

corpo de mulher em sofá 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 20/08/2018 3 min 6 s 814 

Explosão em refinaria causa 

tremor em Paulínia 
explosão 0 0 São Paulo 20/08/2018 2 min 40 s 467 

Tiroteio na ponte Rio-

Niterói termina em 6 mortes 

confronto entre 

policiais e 

bandidos 

bala perdida 6 
Rio de 

Janeiro 
20/08/2018 1 min 23 s 2848 

RJ: Megaoperação termina 

em 12 mortes 

operação 

policial 
bala perdida 12 

Rio de 

Janeiro 
20/08/2018 1 min 45 s 6840 

PR: Pastor faz R$ 20 mil em 

dívidas e desaparece 

pastor rouba 

fieis 
estelionato 0 Paraná 20/08/2018 2 min 45 s 1132 

Pastor foge após estuprar 

quatro adolescentes em SP 

abuso de 

menores 
abuso sexual 0 São Paulo 20/08/2018 2 min 43 s 506 

Roubos de celular causam 

mortes na Grande SP 

onda de roubos 

de celular 
latrocínio 3 São Paulo 20/08/2018 4 min 21 s 541 

Paraquedista erra salto e 

morre atropelado em SP 
acidente 0 0 São Paulo 20/08/2018 2 min 37 s 4685 

SP: Homem obedece a 

ladrão, mas acaba morto em 

assalto 

morte em 

assalto 
latrocínio 1 São Paulo 20/08/2018 2 min 22 s 1417 

Guarulhos: Jovens morrem 

em acidente de carro 

acidente de 

carro 
0 0 São Paulo 20/08/2018 5 min 09 s  

SP: Bandido se machuca ao 

pular de muro e acaba preso 

bandido se 

atrapalho em 

invasão 

0 0 São Paulo 20/08/2018 3 min 06 s 4503 

Refugiados venezuelanos 

são expulsos de Roraima 

conflitos com 

imigrantes 
0 0 Roraima 20/08/2018 3 min 21 s 48227 

Ladrão faz nove vítimas 

durante arrastão em SP 
arrastão arrastão 0 São Paulo 20/08/2018 2 min 8 s 1166 

SP: Tentativa de assalto 

acontece no meio de rodovia 

tentativa de 

assalto 
assalto 0 São Paulo 18/08/2018 1 min 43 s 955 

Ex-jogador do Botafogo-SP 

é preso por assalto 

ex jogador 

preso 
assalto 0 São Paulo 18/08/2018 2 min 46 s 1548 

SP: Polícia prende golpista 

que enganava locadoras de 

carro 

golpes golpes 0 São Paulo 18/08/2018 2 min 42 s 351 

SP: Polícia faz operação para 

combater o tráfico 

operação 

policial 
tráfico 0 São Paulo 18/08/2018 1 min 43 s 1089 

DF: Traficantes torturam 

usuários devedores 

prisão de 

traficantes 

crime 

organizado 
1 

Destrito 

Federal 
18/08/2018 1 min 12 s 1382 
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SP: Mulher reconhece 

estuprador que matou 

copeira 

reconhecimento 

de bandido - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 18/08/2018 2 min 58 s 4.009 

RJ: Estudante é preso 

quando tentava tirar CNH 
estudante preso 

ação 

criminosa 
0 

Rio de 

Janeiro 
18/08/2018 2 min 43 s 1624 

Mãe de Doutor Bumbum 

deixa a cadeia 

Liberação de 

suspeita 

erro 

hospitalar 
0 São Paulo 18/08/2018 2 min 05 s 613 

Maioria dos crimes de 

trânsito no Brasil fica 

impune 

crimes no 

transito 

infrações - 

homicídios 

não 

especificad

o 

Brasil 18/08/2018 13 min 47 s 225 

Polícia prende suspeito de 

matar jovem no ABC 

paulista 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

latrocínio 1 São Paulo 18/08/2018 3 min 04 s 2774 

SP: Pastor é acusado de 

violentar fieis da igreja 

pastor abusa de 

fieis 
abuso sexual 0 São Paulo 18/08/2018 2 min 02 s 978 

Pastor é acusado de abuso 

sexual por quatro 

adolescentes 

pastor abusa de 

fieis 
abuso sexual 0 São Paulo 18/08/2018 2 min 28 s 1421 

Polícia trabalha com várias 

hipóteses no caso da PM 

Juliane 

investigação 

sobre morte de 

policial 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 18/08/2018 2 min 18 s 1390 

SP: Maníaco que matou 

copeira era procurado pela 

Polícia 

busca por 

suspeito de 

matar copeira - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 18/08/2018 3 min 14 s 1011 

Suspeito de matar soldado 

Juliane presta novo 

depoimento 

depoimento de 

suspeito 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 18/08/2018 2 min 33 21922 

SP: Maníaco já planejava 

crime contra copeira 

homem 

assassina 

copeira 

feminicídio 1 São Paulo 18/08/2018 3 min 18 s 20121 

SP: Amigos e parentes se 

revoltam com morte de 

copeira 

assinato de 

copeira 
feminicídio 1 São Paulo 18/08/2018 2 min 45 s 4 283 

Situação de venezuelanos 

em Roraima é dramática 

imigrantes 

venezuelanos 
0 0 Roraima 18/08/2018 9 min 46.868 

RR: Moradores expulsam 

venezuelanos de Pacaraima 

imigrantes 

venezuelanos 
0 0 Roraima 18/08/2018 7 min 11 s 101952 

SP: Cinco jovens morrem 

em acidente com caminhão 

acidente de 

caminhão 
0 0 São Paulo 18/08/2018 4 min 27 s 21958 

SP: Maníaco que matou 

copeira fez outras 4 vítimas 

violência contra 

a mulher 
f 5 São Paulo 17/08/2018 3 min 11 s 26416 

SP: Assassino de copeira 

negocia rendição em igreja 

violência contra 

a mulher 
f 5 São Paulo 17/08/2018 1 min 33 s 7936 

SP: Família é ameaçada de 

morte durante roubo de carro 
roubo de carro 

roubo e 

ameaça de 

assassinato 

0 São Paulo 17/08/2018 1 min 38 s 521 

PM é baleado em assalto, 

mas mata ladrão na Zona Sul 

de SP 

pm reage a 

assalto e mata 

bandido 

latrocínio 1 São Paulo 17/08/2018 2 min 29 s 1102 

Doze mulheres são mortas 

por dia no Brasil 

feminicídio - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 12 + Brasil 17/08/2018 9 min 25 s 952 

Londrina: Mulher joga bebê 

no lixo e é presa 

abandono de 

bebê 
abandono 0 Paraná 17/08/2018 2 min 15 s 150 

PB: Grávida é executada a 

tiros no meio da rua 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Paraíba 17/08/2018 2 min 19 s 853 

Idoso é pego em flagrante ao 

abusar de menina 
abuso de menor estupro 0 São Paulo 17/08/2018 1 min 54 s 636 

Grande SP: Idoso de 72 anos 

estupra menina de 12 
abuso de menor estupro 0 São Paulo 17/08/2018 2 min 33 s 117 

RJ: Garoto vê mãe ser 

assassinada e reconhece 

criminoso 

reconhecimento 

de suspeito  - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 
Rio de 

Janeiro 
17/08/2018 2 min 10 s 61 
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Sonho de ex-moradora de 

rua vira ajuda para 70 mil 

pessoas 

caridade 0 0 Brasil 17/08/2018 11 min 55 s 881 

Polícia divulga retrato de 

assassinos de adolescente 

roubo seguido 

de morte 
latrocínio 1 São Paulo 17/08/2018 2 min 09 s 219 

Homem confessa assassinato 

de estudante após roubo 

homem 

confessa 

assassinado 

latrocínio 1 São Paulo 17/08/2018 1 min 49 s 215 

Comida colonial vira atração 

turística no Sul 
0 0 0 Sul 17/08/2018 4 min 51 s 70 

Crime da tesoura: Assassino 

confessa ação em detalhes 

assassino 

confesa - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 17/08/2018 1 min 26 s 179 

Falso produtor persegue e 

ameaça mulheres 

violência contra 

a mulher 

agressões e 

ameaças de 

homicídio 

não 

especificad

o 

São Paulo 17/08/2018 3 min 20 s 1003 

Menino reconhece assassino 

da mãe no RJ 

reconhecimento 

de assassino 
feminicídio 1 

Rio de 

Janeiro 
17/08/2018 5 min 13 s 275 

SP: Aos prantos, assassino 

de copeira confessa crime 

assassino 

confesa - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 17/08/2018 3 min 19 s 10899 

SP: A caminho do trabalho, 

copeira é morta por maníaco 

assinato de 

copeira - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 17/08/2018 5 min 51 s 6 352 

SP: Pastor é indiciado 

suspeito de estuprar 4 

adolescentes 

Pastor abusa 

menores 
estupro 0 São Paulo 17/08/2018 2 min 01 s 1162 

Acusado de matar copeira é 

preso na Grande SP 

prisão de 

assassino - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 17/08/2018 2 min 8 s 5603 

SP: Pastor é acusado de 

estuprar 4 vítimas em igreja 

Pastor abuso 

menores 
estupro 0 0 0 0 0 

Mulher é assassinada por 

maníaco sexual na Grande 

SP 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 17/08/2018 2 min 44 s 1065 

Homem confessa assassinato 

de adolescente após roubo 
assassinato latrocínio 1 São Paulo 16/08/2018 1 min 49 s 2517 

Empresário é flagrado com 

menina de 13 anos em motel 
abuso de menor abuso sexual 0 Amazonas 16/08/2018 2 min 14 s 575 

Mulher planeja sequestro de 

namorado e se faz de vítima 

mulher planeja 

sequestro 
sequestro 0 São Paulo 16/08/2018 3 min 57 s 546 

RJ: Mulher é executada a 

sangue frio na frente do filho 

mulher 

assassinada 
feminicídio 1 

Rio de 

Janeiro 
16/08/2018 3 min 30 s 486 

Acusado de matar copeira na 

Grande SP é identificado 

identificação de 

bandido 
feminicídio 1 São Paulo 16/08/2018 3 min 01 s 5265 

Ladrões atacam agência 

bancária com fuzis e 

explosivos 

assalto a 

agência 
assalto 0 São Paulo 16/08/2018 3 min 21 s 288 

PR: Homem tenta matar ex 

na frente de mercado 

violência contra 

a mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 Paraná 16/08/2018 1 min 19 s 510 

Menino reconhece assassino 

da mãe no RJ 

reconhecimento 

de assassino 
feminicídio 1 

Rio de 

Janeiro 
16/08/2018 1 min 42 s 1112 

Bandidos atacam pedestres 

no Centro de São Paulo 

assaltos a 

pedestres 
assaltos 0 São Paulo 16/08/2108 1 min 35 s 370 

SP: Suspeito de matar 

adolescente após roubo é 

preso 

prisão de 

suspeito de 

assassinato 

latrocínio 1 São Paulo 16/08/2018 1 min 30 s 190 

A caminho do trabalho, 

mulher é morta por maníaco 

mulher 

assassinada - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 16/08/2018 2 min 28 s 3247 



 
 

 
229 

 

Mulher é assassinada por 

maníaco sexual na Grande 

SP 

mulher 

assassinada - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 16/08/2018 3 min 17 s 2586 

Mãe de cinco filhos é 

assassinada a caminho do 

trabalho 

mulher 

assassinada - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 16/08/2018 2 min 32 s 19269 

RJ: Mãe é executada na 

frente do filho 

mulher 

executada na 

frento do filho 

feminicídio 1 
Rio de 

Janeiro 
16/08/2018 1 min 01 s 147 

Idosa é espancada por 

bandidos em São Paulo 

bandidos 

agridem idosa 

assalto e 

agressão 
0 São Paulo 15/08/2018 2 min 41 s 486 

Assassino de policial é preso 

no Paraná 

assassinato de 

policial 

bandidos x 

policiais 
1 Paraná 15/08/2018 2 min 12 s 730 

Copeira desaparece a 

caminho do trabalho em SP 

mulher 

assassinada - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 15/08/2018 3 min 36 s 29956 

SP: Bandidos encapuzados 

invadem padaria e matam 

homem 

tentativa de 

assalto 
latrocínio 1 São Paulo 15/08/2018 1 min 49 s 189 

‘Novo cangaço’ aterroriza o 

interior do Brasil 

série de assalto 

a bancos 
assaltos 0 

Brasil - 

Nordeste 
15/08/2018 2 min 31 s 452 

Quadrilha explode delegacia 

pela 2ª vez em SP 

explosão de 

delegacia 

incêndio 

criminoso 
0 São Paulo 15/08/2018 2 min 16 s 1145 

Homem se esconde em 

esgoto após tentar estuprar 

enteada 

estuprador pego 

em flagrante 
estupro 0 São Paulo 15/08/2018 3 min 168 

Mulher é encontrada morta e 

degolada em terreno no PR 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Paraná 15/08/2018 2 min 55 s 421 

SP: Ladrão que roubou 

medicamentos de hospital é 

preso 

prisão de ladrão 

que roubou 

medicamentos 

roubo 0 São Paulo 15/08/2018 1 min 50 s 292 

Tiroteio entre bandidos 

termina com traficante morto 
tiroteio execução 1 

Porto 

Alegre 
15/08/2018 1 min 23 s 265 

Criminosos matam professor 

na frente da família no RJ 
assassinato execução 1 

Rio de 

Janeiro 
15/08/2018 2 min 13 s 174 

Ladrões ‘guincham’ carro 

estacionado em SP 
furto de carro furto 0 São Paulo 15/08/2018 1 min 53 s 957 

Seguranças são feridos 

durante explosão de carro-

forte 

explosão de 

carro forte 
assalto 0 São Paulo 15/08/2018 1 min 41 s 887 

Ladrões atacam agência 

bancária com fuzis e 

explosivos 

assaltos a 

bancos 
assalto 0 São Paulo 15/08/2018 1 min 56 s 359 

Gangue rouba passageiros e 

ameaça motorista em SP 
assalto a ônibus assalto 0 São Paulo 15/08/2018 4 min 58 s 2055 

Assassinos de família são 

presos em Santa Catarina 

família 

assassinada 
latrocínio 5 

Santa 

catariana 
15/08/2018 1 min 56 s 640 

Ladrão invade apartamentos 

e ‘faz limpa’ em SP 

invasão a 

condomínio 
assalto 0 São Paulo 15/08/2018 2 min 47 s 666 

SP: Ladrões invadem 

apartamentos e roubam tudo 

invasão a 

condomínio 
assalto 0 São Paulo 15/08/2018 3 min 01 s 1812 

Polícia continua caça aos 

assassinos da PM Juliane 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 15/08/2018 1 min 32 s 2513 

Homem persegue ex-mulher 

e a ameaça com arma 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 15/08/2018 3 min 13 s 119 

SP: Pastor é acusado de 

estuprar quatro vítimas em 

igreja 

pastor abusa 

sexualmennte 

menores 

abuso sexual 4 São Paulo 15/08/2018 2 min 30 s 4382 

Bandidos amarram e 

espancam idosa em São 

Paulo 

idosa é agredida latrocínio 1 São Paulo 15/08/2018 1 min 57 s 914 

Caso Juliane: Veja o retrato 

falado dos suspeitos 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 15/08/2018 1 min 46 s 4133 
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PE: Ladrões de banco 

explodem agências no 

agreste 

assalto a banco assalto 0 
Pernambuc

o 
15/08/2018 1 min 39 s 348 

Traficantes usam aeroporto 

para enviar cocaína 

tráfico de 

drogas em 

aeroporto 

tráfico 0 Ceará 15/08/2018 1 min 57 s 184 

Bandidos explodem banco 

no interior de SP 
assalto a banco assalto 0 São Paulo 15/08/2018 2 min 24 s 197 

PR: Bandidos invadem 

igreja e roubam dízimo 
roubo em igreja assalto 0 Paraná 14/08/2018 2 min 32 s 179 

Ladrão mata estudante de 16 

anos por causa de celular 

assassinato de 

estudante 
latrocínio 1 São Paulo 14/08/2018 1 min 34 s 409 

SP: Estudante é morto por 

causa de celular 

assassinato de 

estudante 
latrocínio 1 São Paulo 14/08/2018 1 min 21 s 249 

Casos de agressão a 

professores triplicaram em 

um ano 

agressão a 

professores 

agressão e 

ameaças 
0 São Paulo 14/08/2018 5 min 28 s 200 

Ladrão não gosta de celular 

roubado e mata jovem 
roubo de celular latrocínio 1 São Paulo 14/08/2018 2 min 17 s 461 

Quadrilha de golpistas da 

internet é presa em SP 

golpes na 

internet 
estelionato 0 São Paulo 14/08/2018 3 min 40 s 3043 

Jovem é torturada e 

espancada até a morte em SP 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 14/08/2018 4 min 59 s 709 

Chefão do PCC e golpista é 

preso em São Paulo 

prisão de chefe 

do pcc 

tráfico - 

estelionato 
0 São Paulo 14/08/2018 2 min 30 s 2699 

RJ: Homem que explorava 

crianças sexualmente é preso 

abuso de 

menores 
abuso sexual 0 

Rio de 

Janeiro 
14/08/2018 1 min 31 s 177 

Datena sobre eleições: 

Votaria só em mim! 

opinião de 

Datena sobre 

eleições 

0 0 Brasil 14/08/2018 55 s 1585 

Ladrão faz reféns e causa 

acidente com três mortes 

assalto e fuga 

de bandido 

causa mortes 

latrocínio ´3 São Paulo 14/08/2018 3 min 48 s 183 

RJ: Bandidos iniciam 

tiroteio após ataque à base 

da UPP 

operação 

policial 
tiroteio 0 

Rio de 

Janeiro 
14/08/2018 1 min 52 s 1068 

Piratas exportam drogas 

através de grandes navios 

tráfico de 

drogas 
tráfico 0 

Internacion

al 
14/08/2018 2 min 49 s 175 

Homem que matou mulher 

com golpes de enxada é 

preso 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 14/08/2018 5 min 26 s 2 412 

Polícia continua caça aos 

assassinos da PM Juliane 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 14/08/2018 3 min 36 s 20594 

Amizade com cadelinha 

muda vida de garoto autista 

animais e 

autismo 
0 0 São Paulo 14/08/2018 7 min 52 s 168 

Trabalhador cai em 

emboscada durante venda de 

celular 

golpe e 

assassinato 
latrocínio 1 São Paulo 14/08/2018 5 min 34 s 660 

Dois jovens são mortos após 

roubo de celular 

roubo de celular 

e assassinato 
latrocínio 2 São Paulo 14/08/2018 4 min 05 s 265 

Estudante é morta por não 

ter celular de qualidade 

roubo de celular 

e assassinato 
latrocínio 1 São Paulo 14/08/2018 2 min 11 s 511 

Criminosos comercializam 

remédio abortivo online 

comércio ilegal 

de remédio 

abortivo 

comércio 

ilegal 
0 São Paulo 14/08/2018 3 min 35 s 408 

Mulher cai em emboscada e 

acaba sendo executada 

assassinato 

premeditado 
feminicídio 1 São Paulo 14/08/2018 4 min 51 s 525 

Motorista tenta vender 

celular online e acaba morto 
golpe latrocínio 1 São Paulo 14/08/2018 2 min 26 s 170 

Impunidade em crimes de 

trânsito revoltam famílias 

crimes no 

transito 
0 0 Brasil 12/08/2018 13 min 44 s 298 

Idoso é assassinado dentro 

de sua casa 

idoso 

assassinado 
latrocínio 1 São Paulo 13/08/2018 2 min 37 s 448 

Briga de trânsito termina em 

morte 
briga no trânsito briga 1 Pará 13/08/2018 1 min 38 s 301 

RJ: Quadrilha que operava 

Jogo do Bicho é presa 

prisão de 

quadrilha 
jogo do bicho 0 

Rio de 

Janeiro 
13/08/2018 2 min 03 s 850 
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Idosa atingida por bala 

perdida pode não perder 

visão 

bala perdida bala perdida 0 
Rio de 

Janeiro 
13/08/2018 2 min 24 s 123 

Piratas exportam drogas 

através de grandes navios 

tráfico 

internacional 
tráfico 0 

Internacion

al 
13/08/2018 2 min 50 s 188 

Idosa é abandonada na porta 

de asilo 

abandono de 

idosos 
0 0 Brasil 13/08/2018 6 min 55 s 869 

Homem é torturado, morto e 

tem casa roubada 

idoso torturado 

e assassinado 
latrocínio 1 São Paulo 13/08/2018 2 min 37 s 389 

Homem tenta violentar e 

matar enteada e acaba preso 

violência contra 

a mulher 

estupro e 

tentativa de 

assassinato 

0 São Paulo 13/08/2018 3 min 03 s 967 

Tiroteio em casa noturna 

causa pânico em Goiânia 

tiroteio em casa 

noturna 
tiroteio 0 Goiás 13/08/2018 2 min 16 s 291 

Violentador e assassino é 

preso em Votorantim 

prisão de 

assassino - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 4 São Paulo 13/08/2018 2 min 32 s 279 

PM Juliane pode ter sido 

vítima do crime organizado 
morte de PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 13/08/2018 3 min 53 s 9112 

Polícia faz megaoperação 

para solucionar caso Juliane 

operação 

policial por 

busca de 

assassinos 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 13/08/2018 7 min 18 s 27.090 

Idoso é torturado e morto em 

São Paulo 

idoso 

assassinado 
latrocínio 1 São Paulo 13/08/2018 3 min 16 s 117 

Jovem cai em emboscada e é 

assassinada 

emboscada - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 1 São Paulo 13/08/2018 2 min 15 s 728 

Matador em série é preso em 

Votorantim 

assassinatos - 

violência contra 

a mulher 

feminicídio 4 São Paulo 13/08/2018 2 min 58 s 945 

Idosa toma tiro dentro de 

hospital e perde a visão 

bala perdida em 

hospital 
bala perdida 0 

Rio de 

Janeiro 
13/08/2018 2 min 25 s 80 

Estudante é morta por não 

ter celular de qualidade 

onda de mortes 

por roubos de 

celular 

latrocínio 1 São Paulo 13/08/2018 2 min 18 s 588 

Jovem morre por causa de 

telefone celular 

onda de roubos 

de celular 
latrocínio 1 São Paulo 13/08/2018 2 min 29 s 1069 

Caso Juliane: Suspeita presta 

depoimento no DHPP 

assassinato de 

pm 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 13/08/2018 2 min 15 s 3462 

Mulher é morta ao sair de 

casa para receber flores 

emboscada - 

violência contra 

a mulher 

execução 1 São Paulo 13/08/2018 2 min 33 s 1174 

SP: Homens são 

assassinados em casa 

abandonada 

assassinato latrocínio 2 São Paulo 12/08/2018 2 min 58 s 578 

SP: Adolescente morto 

sonhava em ser engenheiro 

assassinato de 

adolescente 
latrocínio 1 São Paulo 12/08/2018 2 min 20 s 468 

SP: Mulher é espancada na 

frente da filha em Guarulhos 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 12/08/2018 5 min 51 s 547 

Caso Juliane: Mulher 

suspeita presta depoimento 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 12/08/2018 1 min 45 s 6472 

Polícia estoura cativeiro e 

salva vítima da morte 

operação de 

resgate 
0 0 São Paulo 12/08/2018 1 min 23 s 1120 

PA: Ladrões atacam ônibus e 

acabam presos 
assalto a ônibus 0 0 Pará 12/08/2018 2 min 215 

MG: Quadrilha atira contra 

seguranças e rouba malote 
assalto 0 0 

Minas 

Gerais 
12/08/2018 3 min 46 s 103 

SP: Festa de criança acaba 

em morte em Bragança 

Paulista 

morte em festa 

de criança 
briga 1 São Paulo 12/08/2018 6 min 22 s 1517 

RJ: Idosa não é atendida em 

hospital e morre 

mau 

atendimento 

hospitalar 

0 0 
Rio de 

Janeiro 
12/08/2018 1 min 58 s 545 

RJ: Idosa é baleada dentro 

de hospital em Niterói 
bala perdida bala perdida 0 

Rio de 

Janeiro 
12/08/2018 2 min 26 s 1151 
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SP: PM aposentado é morto 

durante assalto 

assalto resulta 

em morte 
latrocínio 1 São Paulo 12/08/2018 1 min 25 s 759 

Caso Juliane: Carro passará 

por nova perícia 
morte de PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 12/08/2018 2 min 13 s 6216 

Traficantes ligados ao PCC 

são presos em Operação 

operação 

policial 
tráfico 0 São Paulo 12/08/2018 5 min 40 s 16768 

RJ: 25 traficantes são presos 

em Niterói 

operação 

policial 
tráfico 0 

Rio de 

Janeiro 
12/08/2018 2 min 27 s 664 

Fundo falso e esgoto são 

usados para esconder drogas 

traficantes 

presos 
tráfico 0 São Paulo 12/08/2018 1min 46 s 648 

PR: Caminhão é apreendido 

com drogas escondidas 

caminhão 

apreendido 
tráfico 0 Paraná 12/08/2018 49 s 959 

Bandido desbloqueava e 

revendia celulares roubados 

quadilha de 

roubos de 

celular 

roubos 0 São Paulo 12/08/2018 2 min 42 s 209 

SP: Garoto de 16 anos é 

atacado por ladrão 
roubo de celular roubo 0 São Paulo 12/08/2018 2 min 29 s 1001 

Bandidos atacam e queimam 

inquéritos policiais 

incendio a 

delegacia 

incêndio 

criminoso 
0 São Paulo 12/08/2018 3 min 38 s 664 

Caso Juliane: Ruiva é 

procurada para prestar 

depoimento 

PM assassinada 
bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 12/08/2018 3 min 50 s 28397 

Roubo de celular deixa mais 

de 50 mortos em um ano 

onda de assaltos 

de celular 
latrocínio 

não 

especificad

o 

Brasil 12/08/2018 2 min 40 s 251 

SP: Ladrões roubam banco e 

joalheria em Ibiúna 
roubo a loja 

assalto e 

tiroteio 
0 São Paulo 12/08/2018 1 min 40 355 

Avião roubado cai nos 

Estados Unidos 

acidente de 

avião 
0 0 

Internacion

al 
12/08/2018 48 s 1093 

AM: Biólogo é morto porque 

não entregou celular 

roubo de celular 

e assassinato 
latrocínio 1 Amazonas 12/08/2018 1 min 27 s 77 

SP: Ladrão atira em jovem 

em roubo de celular 

roubo de celuler 

e assassinato 
latrocínio 1 São Paulo 12/08/2018 2 min 19 s 451 

SP: Recepcionista é 

assassinada com golpes de 

tesoura 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 10/08/2018 3 min 05 s 186 

Falsa médica é denunciada 

por vítima no RJ 

exercício ilegal 

da medicina 
0 0 

Rio de 

Janeiro 
10/08/2018 1 min 35 s 86 

Londrina: Bebê que foi 

jogada no lixo por mãe 

sobrevive 

bebê achado no 

lixo 
abandono 0 Londrina 10/08/2018 2 min 07 s 457 

Helicóptero com governador 

do ES sofre queda 
acidente aério 0 0 

Espírito 

Santo 
10/08/2018 6 min 27 s 1042 

Bandidos ameaçam pai e 

filho em assalto à mercado 

bandidos 

rendem pai e 

filho em assalto 

assalto 0 São Paulo 10/08/2018 2 min 07 s 269 

Traficante do PCC é morto 

em confronto com a polícia 

operação 

policial 

crime 

organizado 
1 São Paulo 10/08/2018 5 min 11 s 7822 

RJ: Grávida é queimada após 

morrer durante aborto 
aborto ilegal aborto ilegal 1 

Rio de 

Janeiro 
10/08/2018 1 min 24 s 289 

Morte de PM em 

Paraisópolis acende alerta 
morte de pm 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 10/08/2018 1 min 55 s 12336 

SP: Agente de segurança vai 

a baile funk e desaparece 

desapareciment

o de agente de 

segurança 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 10/08/2018 2 min 42 s 388 

Caso Juliane: Foto mostra 

cena do crime em SP 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 10/08/2018 2 min 13 s 6554 

Professora que mandou 

matar marido é solta pela 

Justiça 

assassina solta 
assassinato 

entre parentes 
1 São Paulo 10/08/2018 9 min 16 s 631 

Ladrão não gosta de celular 

roubado e mata jovem 

roubo de celular 

acaba em morte 
latrocínio ´1 São Paulo 10/08/2018 2 min 4880 

Assassinato de pedreiro é 

reconstituído na Grande SP 

assassinato de 

pedreiro 
latrocínio 1 São Paulo 10/08/2018 3 min 39 s 372 

Polícia reconstitui execução 

de pedreiro na Grande SP 

assassinato de 

pedreiro 
latrocínio 1 São Paulo 10/08/2018 3 min 13 s 471 
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Veja os últimos momentos 

de vida da PM Juliane 

assassinato de 

pm 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 10/08/2018 3 min 49 s 417021 

SP: Mulher pula de carro em 

movimento após estupro 
estupro estupro 0 São Paulo 10/08/2018 2 min 20 s 935 

Incêndio atinge depósito na 

Grande São Paulo 
incêndio 0 0 São Paulo 10/08/2018 2 min 41 s 249 

Ladrão rouba estudante, vê 

celular quebrado e atira 

roubo de celular 

termina em 

morte 

latrocínio 1 São Paulo 10/08/2018 2 min 17 s 677 

Polícia reconstitui últimos 

passos da PM Juliane em SP 
PM assassinada 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 10/08/2018 2 min 42 s 28893 

Gasômetro explode e 30 

pessoas ficam feridas em 

MG 

acidente 0 0 
Minas 

Gerais 
10/08/2018 3 min 37 s 510 

Bandidos explodem três 

bancos em cidade turística 
assalto a banco assalto 0 São Paulo 10/08/2018 4 min 57 s 251 

Bancário é sequestrado e tem 

carro deixado em córrego 
sequestro sequestro 0 São Paulo 10/08/2018 1 min 39 s 96 

Presidiários continuam 

rebelião em presídio de 

Taubaté 

rebelião 
rebelião e 

refém 
0 São Paulo 10/08/2018 4 min 52 s 1095 

Traficantes se dão mal ao 

tentar fugir da polícia no RJ 

fuga de 

traficantes 

crime 

organizado 
1 São Paulo 09/08/2018 2 min 08 s 6118 

Homem que roubou moto de 

PM morta é preso em SP 
suspeito preso roubo 0 São Paulo 09/08/2018 2 min 34 s 4232 

GO: Ladrões tentam roubar 

trator e fazem família refém 
assalto assalto 0 Goiás 09/08/2018 1 min 24 s 237 

Mulher é morta a tiros por 

marido embriagado no DF 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Distrito 

Federal 
09/08/2018 1 min 07 s 105 

DF: Mulher é morta por ex-

marido na frente dos filhos 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Distrito 

Federal 
09/08/2018 2 min 02 s 192 

Policial maníaco estupra 

mulheres e grava vídeos no 

PR 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 

não 

especificad

o 

Paraná 09/08/2018 2 min 43 s 69963 

Homem confessa assassinato 

após briga de trânsito em SP 
briga no trânsito briga 1 São Paulo 09/08/2018 4 min 23 s 270 

PR: Marido que jogou 

mulher do 4º andar vira réu 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Paraná 09/08/2018 2 min 20 s 450 

Briga de trânsito termina em 

assassinato no Pará 
briga no trânsito briga 1 Pará 09/08/2018 1 min 26 s 1024 

Contradições marcam 

assassinato da PM Juliane 
PM assassinada 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 09/08/2018 2 min 43 s 11496 

Homens são presos após 

negociarem venda de bazuca 

prisão de 

vendedores de 

armas ilegais 

tráfico de 

armas 
0 Alagoas 09/08/2018 2 min 18 s 579 

Polícia Civil prende 

traficantes na capital paulista 

operação 

policial 
tráfico 0 São Paulo 09/08/2018 2 min 55 s 2944 

Caso Juliane: Testemunha 

pode ter participação no 

crime 

PM assassinada 
bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 09/08/2018 1 min 28 s 5666 

Polícia sobre Juliane: Foi 

executada por ser policial 
PM assassinada 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 09/08/2018 3 min 42 s 33344 

Polícia descobre laboratório 

de cocaína do PCC 

operação 

policial 
tráfico 0 São Paulo 09/08/2018 2 min 43 s 3833 

SP: Recepcionista é 

assassinada com golpes de 

tesoura 

recepcionista 

assassinada 
feminicídio 1 São Paulo 09/08/2018 2 min 12 s 446 

Campinas: Motorista de 

aplicativo é morto após 

assalto 

assalto e 

assassinato 
latrocínio 1 São Paulo 08/08/2018 2 min 33 s 397 

Ladrões de carro roubam 

entregador e mulher com 

criança 

assalto assalto 0 São Paulo 08/08/2018 2 min 20 s 327 

Onça-parda assusta 

moradores da região serrana 

do RJ 

0 0 0 
Rio de 

Janeiro 
08/08/2018 2 min 16 s 495 
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RJ: Viúva de Marielle pede 

proteção após ameaças 

ameaças a viúva 

de Marielle 

ameaças de 

homicídio 
0 

Rio de 

Janeiro 
08/08/2018 1 min 41 s 423 

Taxa de feminicídio no 

Brasil é a 5ª maior do mundo 

taxa de 

feminicídio 
homicídio 

não 

especificad

o 

Brasil 08/08/2018 3 min 01 s 380 

Homem forja suicídio de 

namorada em São Paulo 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 08/08/2018 3 min 11 s 578 

Confira um resumo do 

assassinato da PM Juliane 

assassinato de 

pm 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 08/08/2018 6 min 32 s 25583 

Ladrões explodem bancos e 

joalheria no interior de SP 
roubo a loja 0 0 São Paulo 08/08/2018 4 min 09 s 527 

DF: Mulher é jogada do 3º 

andar de prédio por marido 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Distrito 

Federal 
08/08/2018 2 min 16 s 222 

Policial foi espancada antes 

de morrer em São Paulo 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 08/08/2018 2 min 22 s 2839 

Três suspeitos são presos por 

assassinato de PM em SP 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 08/08/2018 2 min 05 s 22030 

Policiais homenageiam PM 

morta em São Paulo 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 08/08/2018 1 min 12 s 3869 

SP: Policial militar é 

enterrada após ser morta a 

tiros 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 08/08/2018 1 min 45 s 1767 

Homem que roubou moto de 

PM morta é preso em SP 
roubo de moto roubo 0 São Paulo 08/08/2018 1 min 47 s 3063 

Polícia sobre Juliane: Foi 

executada por ser policial 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 08/08/2018 22 min 04 s 12778 

Polícia fala sobre prisão de 

suspeito do caso Juliane 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 08/08/2018 4 min 04 s 20069 

DF: Mulher é jogada do 3º 

andar de prédio por marido 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Distrito 

Federal 
07/08/2018 2 min 12 s 376 

Marido de mulher jogada de 

prédio é denunciado pelo 

MP 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Distrito 

Federal 
07/08/2018 2 min 15 s 466 

SP: Policial militar é 

enterrada após ser morta a 

tiros 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 1 min 46 s 2659 

Polícia descobre laboratório 

de cocaína do PCC 

operação 

policial 
trafico 0 São Paulo 07/08/2018 7 min 11 s 23249 

Policial é morta a tiros e 

escondida em porta-malas 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 3 min 29 s 1441 

Polícia Civil prende 

traficantes na capital paulista 

operação 

policial 
0 0 São Paulo 07/08/2018 2 min 54 s 5111 

Após 4 dias, polícia encontra 

corpo de PM desaparecida 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 6 min 05 s 11162 

PM desaparecida é enterrada 

na Grande São Paulo 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 3 min 21 s 1669 

Suspeito por 

desaparecimento de PM é 

preso 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 1 min 34 s 917 

Corpo de PM desaparecida é 

encontrado em porta-malas 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 2 min 30 s 901 

SP: Corpo de PM 

desaparecida é achado em 

porta-malas 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 8 min 25 s 5038 

Polícia acha corpo de PM 

desaparecida em porta-malas 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 07/08/2018 2 min 39 s 1507 

Conheça a história de artistas 

que pintam com a boca 
0 0 0 Brasil 06/08/2018 7 min 12 s 286 

Homem é preso após 

esconder corpo de ex-mulher 

em cama 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 06/08/2018 1 min 56 s 378 

Filho mata pai idoso dentro 

de apartamento em SP 

filho assassina 

pai 

assassinato 

entre parentes 
1 São Paulo 06/08/2018 2 min 10 s 429 

Agente penitenciário tem 

arma roubada durante 

encontro 

agente 

penitenciário 

roubado 

latrocínio 0 São Paulo 06/08/2018 3 min 09 s 1035 
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SP: Homem é executado no 

carro com tiros de fuzil 
assassinato execução 1 São Paulo 06/08/2018 2 min 55 s 4321 

Pai de família é roubado e 

foge com 2 crianças no colo 
assalto a família assalto 0 São Paulo 06/08/2018 2 min 32 s 747 

RJ: Filho de vereador mata 4 

pessoas em fuga de blitz 
fuga homicídio 4 

Rio de 

Janeiro 
06/08/2018 3 min 01 s 734 

Laudo aponta esganadura em 

mulher que caiu do 4º andar 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 

Distrito 

Federal 
06/08/2018 1 min 43 s 264 

‘Patty Bumbum’ é presa no 

Rio de Janeiro 

precedimentos 

médicos ilegais 

procedimento

s ilegais 
1 

Rio de 

Janeiro 
06/08/2018 2 min 38 s 235 

Paraisópolis é palco de 

buscas por PM desaparecida 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 06/08/2018 4 min 54 s 3034 

Suspeito por 

desaparecimento de PM é 

preso 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 06/08/2018 2 min 08 s 847 

Suspeitos são interrogados 

por desaparecimento de PM 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 06/08/2018 3 min 33 s 1897 

Estado oferece R$ 50 mil 

por informações sobre PM 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 06/08/2018 4 min 51 s 768 

Policial desaparece após 

festa em comunidade de SP 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 06/08/2018 8 min 36 s 1616 

Policial militar continua 

desaparecida em São Paulo 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 06/08/2018 3 min 12 s 604 

Idoso é assassinado pelo 

próprio filho em São Paulo 

filho assassina 

pai 

assassinato 

entre parentes 
1 São Paulo 06/08/2018 2 min 11 s 182 

Saidinha de banco: Casal é 

assaltado na porta de agência 

assalto em saída 

de banco 
0 0 São Paulo 05/08/2018 5 min 31 s 710 

Traficante que se passava 

por empresário é preso na 

BA 

traficante preso tráfico 0 Bahia 05/08/2018 2 min 10 s 513 

Advogado traficante é preso 

no Rio de Janeiro 
traficante preso tráfico 0 

Rio de 

Janeiro 
05/08/2018 2 min 27 s 289 

RJ: Homem é atingido por 

bala perdida na Rocinha 
bala perdida bala perdida 0 

Rio de 

Janeiro 
05/08/2018 3 min 17 s 96 

Veja o trabalho dos 

bombeiros no resgate no 

Campo de Marte 

resgate 0 0 São Paulo 05/08/2018 7 min 40 s 515 

Jovem é morto na frente da 

namorada na Grande São 

Paulo 

jovem 

assassinado na 

frente da 

namorada 

latrocínio 1 São Paulo 05/08/2018 6 min 15 s 920 

Caxias recebe reforço no 

policiamento após 

assassinatos 

reforço policial tráfico 0 
Rio de 

grande sul 
05/08/2018 2 min 24s 246 

Vice-diretor agride aluno 

suspenso em Salvador 

diretor agride 

aluno 
agressão 0 Bahia 05/08/2018 1 min 26 s 188 

Arrastão: Bandidos fecham 

rua para assaltar no RJ 
arrastão assalto 0 

Rio de 

Janeiro 
05/08/2018 1 min 5480 

Mãe de PM desaparecida 

fala pela primeira vez sobre 

o caso 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 05/08/2018 5 min 11 s 1878 

SP: Vizinhos comentam 

desaparecimento de sargento 

da PM 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 05/08/2018 2 min 14 s 66294 

Caso de Juliane ainda é 

tratado como 

desaparecimento 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 05/08/2018 2 min 32 s 9753 

Polícia faz buscas por PM 

desaparecida em 

Paraisópolis 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 05/08/2018 2 min 44 s 9625 

Moto da PM Juliane é 

encontrada na Zona Oeste de 

SP 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 05/08/2018 3 min 35 s 36351 

PM desaparecida em SP 

sonhava em entrar para a PF 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 05/08/2018 2 min 40 s 7225 
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Idoso de 91 anos é agredido 

e humilhado por policial 

civil 

humilhação 0 0 0 05/08/2018 2 min 36 s 1723 

Quadrilha rouba R$ 1 milhão 

em medicamentos de 

hospital 

roubo de 

medicamentos 
0 0 0 03/08/2018 3 min 01 s 832 

Acidente grave deixa três 

mortos em São Paulo 
acidente 0 0 0 03/08/2018 1 min 49 s 611 

RJ: Família denuncia morte 

de idoso horas após alta 

mal 

atendimento 

hospitalar 

0 0 0 03/08/2018 2 min 02 s 125 

Corpo de estudante morta na 

Nicarágua chega ao Brasil 

estudante morta 

em Nicarágua 
feminicídio 1 

Internacion

al 
03/08/2018 10 min 14 s 824 

Ela nunca teve medo, afirma 

mãe de PM desaparecida 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 03/08/2018 4 min 08 s 24277 

SP: Homem tenta defender 

prima e acaba morto a 

facadas 

homem 

assassinado a 

facadas - 

violência contra 

a mulher 

briga 1 São Paulo 03/08/2018 3 min 33 s 259 

Jovem é encontrada morta 

com bilhete ao lado do corpo 

jovem 

encontrada 

morta 

feminicídio 1 São Paulo 03/08/2018 5 min 08 s 833 

Policial desaparece após 

festa em comunidade de SP 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 03/08/2018 2 min 16 s 55236 

Mãe de policial desaparecida 

fala sobre angústia 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 03/08/2018 7 min 36 s 5008 

Polícia busca por PM, mas 

encontra outro corpo em SP 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 03/08/2018 2 min 43 s 17364 

Busca por PM desaparecida 

em SP completa 24 horas 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 03/08/2018 2 min 33 s 1310 

SP: Polícia busca por PM 

desaparecida em 

comunidade 

assassinto de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 03/08/2018 2 min 41 s 5028 

Prisão de mãe e filho que 

assassinaram pai é 

prorrogada 

mulher 

assassina 

marido com 

ajuda de filho 

assanato entre 

parente 
1 

Pernambuc

o 
03/08/2018 3 min 11 s 714 

Idoso é atingido por bala 

perdida a caminho do 

trabalho 

bala perdida bala perdida 1 São Paulo 02/08/2018 3 min 11 s 193 

Pai e filho são presos após 

mutilarem mulher 

tentativa de 

homicídio 

tentativa de 

homicídio 
0 São Paulo 02/08/2018 3 min 06 s 570 

Homem é preso por 

assassinato após briga de 

trânsito 

briga no trânsito briga 1 São Paulo 02/08/2018 2 min 28 s 604 

Polícia encontra 21 kg de 

crack em lataria de carro 

tráfico de 

drogas 

tráfico de 

drogas 
0 São Paulo 02/08/2018 1 min 09 s 576 

SP: Ladrões de cargas são 

presos em megaoperação 

operação 

policial 

roubo de 

cargas 
0 São Paulo 02/08/2018 3 min 5999 

Passageiro grava queda de 

avião no México 
acidente aério 0 0 

Internacion

al 
02/08/2019 1 min 36 s 762 

Taxista é arrastado durante 

assalto em São Paulo 

idoso reage a 

assalto 
assalto 0 São Paulo 02/08/2019 4 min 57 s 838 

Quadrilha rouba R$ 1 milhão 

em medicamentos de 

hospital 

roubo de 

medicamentos 
roubo 0 São Paulo 02/08/2018 3 min 06 s 919 

Polícia procura suspeitos de 

roubarem medalha no RJ 

roubo de 

medalha 
roubo 0 

Rio de 

Janeiro 
02/08/2018 47 s 123 

Falsa médica é presa por 

aplicar silicone industrial 

exercício ilegal 

da medicina 

exercício 

ilegal da 

medicina 

0 
Rio de 

Janeiro 
02/08/2018 2 min 1288 

Vítima do ‘Dr. Bumbum’ 

morreu por embolia 

pulmonar 

mau exercício 

da medicina 

exercício 

irregular da 

medicina 

0 
Rio de 

Janeiro 
02/08/2018 2 min 47 s 180 

Pai e filho são detidos após 

tentativa de homicídio 

tentativa de 

homicídio 

tentativa de 

homicídio 
0 São Paulo 02/08/2018 2 min 53 s 612 
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Paciente morre sem 

atendimento em hospital no 

RJ 

mal 

atendimento 

hospitalar 

mal 

atendimento 

hospitalar 

0 
Rio de 

Janeiro 
02/08/2018 2 min 14 s 152 

Estudante é encontrada 

morta dentro de casa em SP 

jovem 

encontrada 

morta 

feminicídio 1 São Paulo 02/08/2018 1 min 45 s 653 

Mulher ferida em Sorocaba 

pode ter sido vítima de crime 

suspeita de 

atentado 

suspeita de 

atentado 
0 São Paulo 02/08/2018 3 min 20 s 190 

Idoso é morto por bala 

perdida em SP 
bala perdida bala perdida 1 São Paulo 02/08/2018 3 min 24 s 204 

SP: Polícia busca por PM 

desaparecida em 

comunidade 

assassinato de 

PM 

bandidos x 

policiais 
1 São Paulo 02/08/2018 8 min 24 s 51195 

Mulher é levada ferida para 

hospital após encontro 

suspeita de 

atentado 

suspeita de 

atentado 
0 São Paulo 02/08/2018 2 min 59 s 336 

SP: Bandidos seguem vítima 

e ferem agente 

tentativa de 

assalto 

tentativa de 

assalto 
0 São Paulo 02/08/2018 3 min 01 s 182 

SP: Motoristas de moto 

temem assaltos na Zona Sul 
assaltos a moto assaltos 0 São Paulo 02/08/2018 3 min 04 s 644 

SP: Bandidos perseguem e 

roubam casal no Morumbi 
casal assaltado assalto 0 São Paulo 02/08/2018 3 min 38 s 1747 

Quadrilha especializada em 

invadir lojas é presa 

quadrilha é 

presa 
assalto a lojas 0 São Paulo 02/08/2018 2 min 21 s 319 

MT: Idoso de 91 anos é 

agredido por policial civil 

idoso agredido 

por policial 
agressão 0 

Mato 

Grosso 
02/08/2018 2 min 36 s 1305 

DF: Mulher reage a assalto e 

desarma jovens com faca 

mulher reage a 

assalto 

tentativa de 

assalto 
0 

Distrito 

Federal 
01/08/2018 1 min 06 s 8275 

MT: Idoso de 91 anos é 

agredido por policial em 

banco 

idoso agredido 

por policial 
agressão 0 

Mato 

Grosso 
01/08/2018 2 min 36 s 8512 

Médico que salvou bebê em 

acidente fala sobre milagre 

bebê salvo em 

acidente 
0 0 Paraná 01/08/2018 4 min 04 s 599 

Bebê que escapou da morte 

em acidente tem alta no PR 

bebê salvo em 

acidente 
0 0 Paraná 01/08/2018 3 min 27 s 671 

Vítimas de ‘Patty Bumbum’ 

prestam depoimento no RJ 

mal exercício da 

medicina 

mal exercício 

da medicida 
0 

Rio de 

Janeiro 
01/08/2018 4 min 34 s 616 

Marido de dona de escola é 

acusado de estuprar crianças 

acusação de 

estupro 

acusação de 

estupro 
0 

Pernambuc

o 
01/08/2018 1 min 37 s 308 

Após 5º dia de ataques, 

Fortaleza continua em 

pânico 

onda de 

violência 
latrocínio 3 Ceará 01/08/2018 1 min 43 s 645 

Motorista é baleado durante 

arrastão em SP 
arrastão 

arrastão - 

tiroteio 
0 São Paulo 01/08/2018 2 min 11 s 298 

PCC quer dominar o crime 

no Nordeste 
recrutamento 

facção 

criminosa 
0 Nordeste 01/08/2018 6 min 46 s 432448 

Ladrões explodem agências 

bancárias no Norte do RS 

ataque a 

agências 

bancárias 

roubo 0 
Rio grande 

do sul 
01/08/2018 45 s 280 

Mãe deixa filho em creche e 

é assaltada em SP 
assalto assalto 0 São Paulo 01/08/2018 2 min 32 s 340 

Ossada é encontrada ao lado 

de arma em terreno vazio 

corpo 

encontrado 

não 

especificado 
1 São Paulo 01/08/2018 55 s 715 

Campinas: Bandidos tentam 

assaltar loja e trocam tiros 

tentativa de 

assalto 

tentativa de 

assalto e troca 

de tiros 

0 São Paulo 01/08/2018 1 min 01 s 6640 

Taxista é arrastado durante 

assalto em SP 
assalto assalto 0 São Paulo 01/08/2018 2 min 50 s 605 

PR: Marido é preso após 

mulher cair do 4º andar 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 Paraná 01/08/2018 1 min 17 s 2335 

Roubo de celular já deixou 

50 mortos em apenas um ano 

onda de mortes 

por roubos de 

celular 

Homcídios e 

assaltos 

não 

especificad

o 

Brasil 01/08/2018 2 min 40 s 271 

Grande SP: Rapaz é morto 

em bar na frente da 

namorada 

rapaz 

assassinado 

durante assalto 

latrocínio 1 São Paulo 01/08/2018 3 min 06 s 1086 
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RJ: Modelo morre após 

aplicação de silicone 

industrial 

irregularidade 

em 

procedimento 

estético 

irregularidade 

em 

procedimento 

estético 

1 
Rio de 

Janeiro 
01/08/2018 49 s 2 142 

Paciente é internada após 

bioplastia por falsa médica 

irregularidade 

em 

procedimento 

estético 

irregularidade 

em 

procedimento 

estético 

0 São Paulo 01/08/2018 3 min 08 s 543 

Mãe de nove filhos é 

espancada e abandonada em 

posto 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 01/08/2018 2 min 20 s 470 

SP: Mulher é espancada e 

deixada em posto desativado 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 01/08/2018 2 min 39 s 407 

Comerciante é morta dentro 

de sua loja por psicopata 

homem 

assassina dona 

de loja 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 01/08/2018 1 min 49 s 567 

Homem mata mulher porque 

estava ‘com vontade de 

matar’ 

homem 

assassina dona 

de loja 

Disputas 

entre clientes 

e prestadores 

de serviço 

1 São Paulo 01/08/2018 2 min 30 s 983 

SP: Bandidos que 

espancaram publicitário são 

presos 

prisão de 

bandidos 
agressão 0 São Paulo 01/08/2018 2 min 34 s 327 

Barman mata motorista com 

garrafada em SP 
briga em bar briga 1 São Paulo 01/08/2018 2 min 27 s 447 

Homem foge após esconder 

corpo de ex-mulher em cama 

violência contra 

a mulher 
feminicídio 1 São Paulo 01/08/2018 2 min 32 s 371 

Avião com 103 pessoas cai 

no México 
acidene aéreo 0 0 0 01/08/2018 2 min 10 s 373 

 

ANEXO VIII: TABELA DE CONTEÚDO GERAL – BRASIL URGENTE – 

DEZEMBRO/2018 

Nome da matéria Assunto 
Tipo de 

violência 

Arma 

do 

crime 

Mortes 

por 

homicídi

o 

Estado 
Dia de 

upload 

Tempo 

de 

duração 

Número 

de 

visualiza

ções 

Criança se perde dos pais e é 

encontrado morto em metrô 

criança morre no 

metrô 
0 0 0 

São 

Paulo 

30/12/201

8 

1 min 22 

s 
2155 

Doleiro preso no Paraguai 

volta ao Brasil 
lava jato 0 0 0 Brasil 

30/12/201

8 

1 min 40 

s 
307 

Doleiro é preso em 

condomínio de luxo no 

Paraguai 

lava jato 0 0 0 Brasil 
30/12/201

8 

1 min 52 

s 
820 

Máfia italiana se associa ao 

PCC para traficar drogas 

tráfico internacional 

de drogas 
tráfico 0 0 

Internaci

onal 

30/12/201

8 

2 min 12 

s 
2396 

Guerra contra o tráfico traz 

violência na fronteira 

tráfico internacional 

de drogas 
tráfico 0 0 

Internaci

onal 

30/12/201

8 

8 min 21 

s 
1219 

Posse de Bolsonaro tem a 

maior segurança da história 

do País 

segurança na posse 

presidencial 
0 0 0 Brasil 

30/12/201

8 

2 min 42 

s 
4584 

Homem atingido por tromba 

d’água conta como 

sobreviveu 

acidente 0 0 0 
Minas 

Gerais 

30/12/201

8 

7 min 19 

s 
4096 

Homem que matou 

homossexual é transferido 
homofobia 

homicídio / 

homofobia 
faca 1 

São 

Paulo 

30/12/201

8 
28 s 319 

MP apresenta primeira 

denúncia contra João de 

Deus 

violência contra a 

mulher 

abuso 

sexual 
0 0 Goiás 

30/12/201

8 

1 min 31 

s 
170 

SP: Número de explosões a 

caixas eletrônicos aumenta 

explosão de caixas 

eletrônicos 
assaltos 0 0 

São 

Paulo 

30/12/201

8 

2 min 52 

s 
211 

Homem tenta matar mulher 

após fim do casamento 

violência contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

30/12/201

8 

3 min 34 

s 
171 
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MG: Bandidos invadem casa 

e agridem idosa 
invasão a domicílio 

invasão a 

domicílio e 

agressão 

0 0 
Minas 

Gerais 

30/12/201

8 

1 min 37 

s 
111 

Mulher é executada em 

barbearia por falso cliente 
assassinato 

homicídio / 

disputas 

entre 

clientes e 

prestadores 

de serviços 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

30/12/201

8 

4 min 49 

s 
2142 

Bandido morre após tentar 

assaltar secretário 

bandido morre em 

tentativa de assalto 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

30/12/201

8 

1 min 30 

s 
1296 

Ex-governador do Espírito 

Santo é morto por ex-

assessor 

ex empregado mata 

patrão 
execução 1 

arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

30/12/201

8 

3 min 25 

s 
386 

Homem mata mulher em 

saidinha de Natal 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(espanca

mento) 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

5 min 51 

s 
761 

Ladrão mata cabeleireira por 

não ter cofre no salão 

tentativa de assalto e 

homicídio 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

7 min 37 

s 
3106 

Rapaz morre após ficar 11 

dias em coma 

agressão e 

homicídio 

ataque de 

fúria 
1 

força 

bruta 

(espanca

mento) 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

2 min 34 

s 
429 

Homem é suspeito de matar 

a própria filha 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(estrangu

lamento) 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

4 min 27 

s 
4527 

Mulher apanha do namorado 

e grava as agressões 

violência contra a 

mulher 
agressão 0 0 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

3 min 16 

s 
1222 

Mulher é abordada por 

bandidos ao entrar em casa 

mulher abordada por 

bandidos 

invasão a 

domicílio e 

assalto 

0 0 
São 

Paulo 

28/12/201

8 

3 min 50 

s 
535 

Mulher que teve a casa 

invadida era seguida pelos 

bandidos 

casa invadida 

invasão a 

domicílio e 

assalto 

0 0 
São 

Paulo 

28/12/201

8 

3 min 10 

s 
2164 

Polícia procura assassino de 

empresário 

assassinato de 

empresário 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

6 min 25 

s 
593 

Mulher que teve a casa 

invadida era seguida pelos 

bandidos 

invasão a domicílio 

invasão a 

domicílio e 

assalto 

0 0 
São 

Paulo 

28/12/201

8 

3 min 10 

s 

3 min 10 

s 

Homem mata a namorada na 

véspera de Natal 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 faca 

São 

Paulo 

28/12/201

8 
5 min 523 

Famílias sofrem com casos 

de feminicídio 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 

não 

especif

icado 

não 

especific

ado 

Brasil 
28/12/201

8 

6 min 57 

s 
523 

Apartamento explode e 

deixa 14 feridos em RS 
acidente 0 0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

28/12/201

8 

5 min 12 

s 
215 

Ladrões atacam grávida de 

nove meses 
assalto assalto 0 0 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

3 min 27 

s 
228 

Preso ladrão de moto 

suspeito de matar vítima em 

São Paulo 

suspeita de 

assassinato 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

1 min 49 

s 
3103 

Marido queima mulher e 

foge 

violência contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 

gasolina/ 

fogo 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

2 min 36 

s 
296 

Ladrão suspeito de matar 

vítima é preso em São Paulo 

suspeita de 

assassinato 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

1 min 49 

s 
188 

Brasil é o 5º no ranking de 

violência contra mulheres 

violência contra a 

mulher 
agressões 0 0 Brasil 

28/12/201

8 

8 min 39 

s 
185 

Polícia oferece recompensa 

por bandido 

recompensa por 

assassino de policial 

bandidos x 

policiais 
1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

2 min 06 

s 
812 

Mulher do Nem da Rocinha 

vai para semiaberto 

mulher de traficante 

em regime 

semiaberto 

tráfico 0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

28/12/201

8 

2 min 20 

s 
2087 

Presídios do Rio de Janeiro 

apresentam fraudes 
fraude nos presídios 

desvio de 

dinheiro 
0 0 

Rio de 

Janeiro 

28/12/201

8 

5 min 25 

s 
436 
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Carro de Zico é cercado por 

bandidos 
assalto assalto 0 0 

Rio de 

Janeiro 

28/12/201

8 

1 min 31 

s 
3102 

Rapaz é espancado e morto 

em saída de balada 
briga em balada briga 1 

força 

bruta 

(espanca

mento) 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

7 min 57 

s 
2373 

João Carlos Martins inspira 

jovens na música 
música 0 0 0 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

10 min 30 

s 
119 

Bandido é baleado ao tentar 

assaltar secretário em SP 

bandido morre em 

tentativa de assalto 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

28/12/201

8 

2 min 15 

s 
748 

Filhas de brasileira morta no 

Japão voltam ao Brasil 

caso de brasileira 

encontrada morta 
feminicídio 1 

não 

especific

ado 

Internaci

onal 

27/12/201

8 

3 min 25 

s 
487 

MG: Homem atingido por 

tromba d’água volta para 

casa 

acidente natural 0 0 0 
Minas 

Gerais 

27/12/201

8 

4 min 45 

s 
189 

SP: Jovem é morta após sair 

para encontro 
transfobia feminicídio 1 

força 

bruta 

(enforca

mento) 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

3 min 10 

s 
339 

Ex-governador do Espírito 

Santo é morto a tiros 

assassinato de ex - 

governador 
execução 1 

arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

27/12/201

8 

6 min 42 

s 
138 

RJ: Mudança no clima alerta 

autoridades 
mudança climática 0 0 0 

Rio de 

Janeiro 

27/12/201

8 

1 min 47 

s 
78 

Mulher não aceita ficar 

solteira e mata ex-namorado 
mulher assassina ex 

disputas 

amorosas 
1 faca 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

7 min 21 

s 
406 

SP: Ladrões fingem ser 

passageiros e assaltam 

taxista 

assalto 
roubo e 

agressão 
0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

3 min 34 

s 
261 

SP: Criminosos são presos 

em flagrante na Zona Sul 
prisão de criminosos assalto 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

1 min 09 

s 
435 

SP: Família é feita refém 

dentro de casa 
invasão a domicílio 

invasão a 

domicílio e 

assalto 

0 0 
São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 32 

s 
140 

Sobrevivente de tromba 

d’água volta para casa 
acidente natural 0 0 0 

Minas 

Gerais 

27/12/201

8 

4 min 32 

s 
218 

ES: Ex-governador é morto 

por antigo assessor 

assassinato de ex - 

governador 
execução 1 

arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

27/12/201

8 

1 min 11 

s 
88 

Gerson Camata é 

assassinado em Vitória 

assassinato de ex - 

governador 
execução 1 

arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

27/12/201

8 

3 min 13 

s 
184 

Ladrões invadem casa de 

vítima e roubam cofre 
invasão a domicílio latrocínio 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

6 min 12 

s 
500 

SP: Homem que matou rapaz 

homossexual é transferido 
homofobia 

homicídio - 

homofobia 
1 faca 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 12 

s 
110 

Polícia procura criminosos 

que mataram jovens no Natal 
busca por assassinos execução 2 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

1 min 05 

s 
199 

Assassino de Gerson Camata 

presta depoimento 

assassinto de ex 

governador 
execução 1 

arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

27/12/201

8 
3 min 418 

Quadrilhas armam 

emboscadas em sites de 

venda 

golpes na internet latrocínio 

não 

especif

icado 

arma de 

fogo 
Brasil 

27/12/201

8 

3 min 20 

s 
79 

MG: Homem mata mulher 

na frente da filha 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 machado 

Minas 

Gerais 

27/12/201

8 

2 min 35 

s 
408 

Doleiro brasileiro é preso no 

Paraguai 
lava jato 0 0 0 Brasil 

27/12/201

8 

3 min 16 

s 
2708 

Acidentes violentos deixam 

vítimas fatais no Natal 
acidentes no trânsito 0 0 0 Brasil 

27/12/201

8 

3 min 05 

s 
173 

Mágico que se passava por 

médium é preso em MG 
golpoes estelionato 0 0 

Minas 

Gerais 

27/12/201

8 

2 min 50 

s 
269 

Intervenção federal no RJ é 

finalizada com cerimônia 

fim na intervenção 

militar no Rio 
0 0 0 

Rio de 

Janeiro 

27/12/201

8 

3 min 40 

s 
2133 

Namorado mata mulher após 

briga por ciúme 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(enforca

mento) 

Rio de 

Janeiro 

27/12/201

8 

2 min 18 

s 
815 

Amigos presos por engano 

falam sobre consequências 
prisão injusta 0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

6 min 51 

s 
347 
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Ex-marido tenta matar 

mulher na saída do trabalho 

violência contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

3 min 31 

s 
368 

Ex-governador do ES deixa 

legado na política 

assassinato de ex - 

governador 
execução 1 

arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

27/12/201

8 

1 min 52 

s 
173 

SP: Ladrões assaltam 

motorista próximo a via 

Anchieta 

assalto a motoristas assalto 0 0 
São 

Paulo 

27/12/201

8 

1 min 03 

s 
165 

PE: Policial mata filho com 

tiro em Recife 
pai mata filho 

assassinato 

entre 

parentes 

1 
arma de 

fogo 

Pernamb

uco 

27/12/201

8 

2 min 40 

s 
2277 

Mulher é roubada por 

menores de idade em SP 
arrastão arrastão 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 31 

s 
348 

Vítima de abuso sexual finge 

morte para evitar execução 

violência contra a 

mulher 
estupro 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 08 

s 
598 

Tsunami: Sobe para 373 o 

número de mortos na 

Indonésia 

acidente natural 0 0 0 
Internaci

onal 

27/12/201

8 

1 min 19 

s 
333 

Natal: Ações sociais se 

multiplicam pelo Brasil 
ações sociais 0 0 0 Brasil 

27/12/201

8 

5 min 22 

s 
72 

Ladrões se passam por 

clientes e atacam carro-forte 
ataque a carro forte assalto 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

4 min 01 

s 
7312 

Bandidos aproveitam 

madrugada para atacar 

bancos 

ataque a bancos 0 0 0 
São 

Paulo 

27/12/201

8 

4 min 22 

s 
314 

Criminosos explodem três 

agências bancárias 
ataque a bancos 0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

3 min 25 

s 
341 

Bandidos atacam bancos 

com armamento pesado 
ataque a bancos 0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

6 min 13 

s 
840 

PF procura financiador da 

defesa de Adélio Bispo 

agressão a 

Bolsonaro 
0 0 0 Brasil 

27/12/201

8 

2 min 14 

s 
1173 

Tsunami na Indonésia deixa 

373 mortos 
acidente natural 0 0 0 

Internaci

onal 

27/12/201

8 

3 min 04 

s 
2205 

Paraguai terá mais rigor na 

extradição de presos 
extradição de presos 0 0 0 

Internaci

onal 

27/12/201

8 

1 min 55 

s 
162 

Crianças com câncer 

recebem visita natalina 

visita a crianças com 

câncer 
0 0 0 

Rio de 

Janeiro 

27/12/201

8 

2 min 32 

s 
58 

RS: Ação leva ceia para 

famílias nas ruas 
caridade 0 0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

27/12/201

8 

2 min 29 

s 
151 

Pessoas são feitas reféns em 

roubo a banco no RS 
assalto a banco 0 0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

27/12/201

8 

4 min 03 

s 
362 

Criminosos atacam agencias 

bancárias em Campos do 

Jordão 

ataque a agências 

bancárias 
0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 58 

s 
1711 

Polícia Militar leva alegria a 

crianças carentes 
caridade 0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 05 

s 
184 

Richthofen é liberada para 

festas de fim de ano 

indulto de fim do 

ano 
0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 34 

s 
298 

Ladrões armados com fuzis 

atacam bancos 
ataque a bancos 0 0 0 

São 

Paulo 

25/12/201

8 

3 min 54 

s 
1666 

João de Deus seria dono de 

garimpo em Goiás 

violência contra a 

mulher 

abuso 

sexual 
0 0 Goiás 

25/12/201

8 

2 min 26 

s 
7517 

Manifestantes queimam lixo 

e destroem ponto de ônibus 
manifestação 0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

6 min 58 

s 
168 

Taxista é atropelado após ser 

roubado 
motorista assaltaado 0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

3 min 19 

s 
1031 

Bebê fica três dias ao lado 

do corpo da mãe morta 

jovem encontrada 

morta 

não 

especificad

o 

0 0 
São 

Paulo 

27/12/201

8 

6 min 40 

s 
4420 

PM tenta defender vizinho e 

é morto por bandidos 

PM assassinado por 

bandidos 

homicídio / 

bandidos x 

policiais 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

1 min 55 

s 
293 

Protesto de moradores em 

Pirituba acaba em confusão 
manifestação 0 0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 28 

s 
230 
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Ministro manda soltar 

condenado que mandou 

matar filha 

assassino é solto 

assassinato 

entre 

parentes 

1 

não 

especific

ado 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 13 

s 
291 

Bailes funk incomodam 

moradores de SP 
baile funk 

roubo de 

carro 
0 0 

São 

Paulo 

27/12/201

8 

2 min 05 

s 
12981 

SP: Ex-soldado da PM é 

executado em Ribeirão Pires 
execução execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 19 

s 
3913 

SP: Jovem morre afogado na 

represa Billings 
afogamento 0 0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

6 min 01 

s 
2454 

Desaparecimento de mulher 

completa um ano sem 

solução 

desaparecimento 

não 

especificad

o 

0 0 
São 

Paulo 

23/12/201

8 

3 min 26 

s 
735 

Bandido leva R$ 500 mil em 

relógios de produtor cultural 
roubo de relógios roubo 0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 21 

s 
576 

Idoso é morto com cinco 

facadas no interior de São 

Paulo 

assassinato de idoso latrocínio 1 faca 
São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 04 

s 
433 

Polícia caça envolvidos em 

morte de PM de Atibaia 

busca por assassinos 

de PM 

homicídio - 

latrocínio 
1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

4 min 05 

s 
972 

Caso Amanda: Polícia ouve 

atual namorada de suspeito 

caso de garota 

desaparecida 
0 0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 54 

s 
59767 

Polícia encontra dinheiro e 

joias em casa de João de 

Deus 

caso João de Deus 

abuso 

sexual e 

extorsão 

0 0 
São 

Paulo 

23/12/201

8 

1 min 52 

s 
366 

Marcola ameaça matar 

promotor se for transferido 
crime organizado 

ameaça de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 
9 min 8 s 835262 

Polícia encontra elo entre 

PCC e máfia italiana 
crime organizado tráfico 0 0 Brasil 

23/12/201

8 

2 min 12 

s 
1231 

RS: Megaoperação combate 

o tráfico em 12 cidades 
operação policial tráfico 0 0 Brasil 

23/12/201

8 
54 s 291 

Motorista fura abordagem e 

atropela policial 
crime no trânsito 

crime no 

trânsito e 

desrespeito 

a ordem 

policial 

0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

23/12/201

8 

1 min 26 

s 
1246 

Suzane Von Richthofen é 

levada de volta a prisão 

indulto de fim do 

ano 

assassinato 

entre 

parentes 

2 marretas 
São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 30 

s 
1007 

Novas imagens podem 

ajudar no caso de secretário 

executado 

secretário 

assassinado 
execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 12 

s 
2283 

SP: Bombeiros tentam salvar 

vítima de afogamento 
afogamento 0 0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

12 min 51 

s 
1118 

Homem acusado de torturar 

filha e esposa é preso 

violência contra a 

mulher 
tortura 0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

3 min 12 

s 
203 

Ônibus de cantora sertaneja 

se envolve em acidente 
acidente 0 0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 54 

s 
393 

Homofobia: Cabeleireiro é 

esfaqueado e morre após 

briga 

briga 
homicídio - 

briga 
1 faca 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

1 min 17 

s 
1099 

Guerra contra o contrabando 

deixa rastro de violência 

contrabando de 

cigarros 

contraband

o 
0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

7 min 37 

s 
1315 

Serial killer ataca 

transexuais na Zona Norte de 

SP 

transfobia 
homicídios 

- transfobia 
1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

23/12/201

8 

2 min 49 

s 
477 

Cabeleireiro mata transexual 

com procedimento estético 

precedimentos 

estéticos ilegais 

procedimen

tos 

estéticos 

ilegais 

0 0 
São 

Paulo 

23/12/201

8 

6 min 17 

s 
802 

Casal do tráfico é preso no 

litoral sul de SP 
tráfico tráfico 0 0 

São 

Paulo 

23/12/201

8 
47 s 892 

Osasco: secretário de 

Transportes é morto a tiros 

assassinato de 

secretário de 

transportes 

execução 1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

21/12/201

8 

2 min 47 

s 
1424 

Cenipa investiga pane em 

avião da Latam 
acidente aéreo 0 0 0 

Minas 

Gerais 

21/12/201

8 

3 min 40 

s 
2140 
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RJ: Segurança agride 

paciente em hospital 
paciente agredido agressão 0 0 

Rio de 

Janeiro 

21/12/201

8 

1 min 41 

s 
318 

GO: Médico que deformou 

rostos de pacientes é preso 

procedimentos 

estéticos ilegais 

procedimen

tos 

estéticos 

ilegais 

0 0 Goiás 
21/12/201

8 

2 min 11 

s 
877 

Família busca por mulher 

que desapareceu após 

acidente 

mulher desaparecida 0 0 0 
São 

Paulo 

21/12/201

8 

3 min 09 

s 
706 

Grande SP: Cachorro evita 

assassinato de sua dona 

cachorro impede 

assassinato 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

21/12/201

8 

3 min 29 

s 
558 

Jovem de 19 anos é 

executado após sair de bar 

jovem morto em 

saída de bar 

homicídio - 

briga 
1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

21/12/201

8 

5 min 52 

s 
906 

PR: Diretor de universidade 

é morto dentro do campus 

diretor de 

universidade 

assassinado 

execução 1 

força 

bruta 

(espanca

mento) 

Paraná 
21/12/201

8 

2 min 52 

s 
295 

Máfia italiana tem ligação 

com PCC 

tráfico internacional 

de drogas 
tráfico 0 0 0 

21/12/201

8 

2 min 12 

s 
3496 

PRF faz operação para 

combater tráfico 
operação policial tráfico 0 0 0 

21/12/201

8 

2 min 07 

s 
425 

Homem que atacou catedral 

planejava chacina desde 

2008 

chacina 
homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

21/12/201

8 

8 min 38 

s 
563 

Homem queima mulher e 

fere vizinhas em Mogi das 

Cruzes 

violência contra a 

mulher 

tentativa de 

homicídio 
0 

gasolina/ 

fogo 

São 

Paulo 

21/12/201

8 

2 min 26 

s 
1932 

Ex-policial militar morre em 

frente a sua casa 

ex policial 

assassinado 

homicídio - 

bandidos x 

policiais 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

21/12/201

8 

2 min 19 

s 
2179 

Golpistas fazem emboscadas 

em sites de vendas 
golpes na internet latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

21/12/201

8 

3 min 23 

s 
475 

Secretário de Transportes de 

Osasco é morto a tiros 

secretário 

assassinado 
execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

3 min 08 

s 
2086 

Morador de rua é queimado 

por homem 

ataque a morador de 

rua 

tentativa de 

homicídio 
0 

gasolina/ 

fogo 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

3 min 13 

s 
612 

Rapaz é morto a tiros ao 

chegar no trabalho 

rapaz assassinado no 

trabalho 
execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

5 min 48 

s 
2090 

Bando usa roupas e armas do 

exército para assaltar banco 
assalto a banco roubo 0 0 

São 

Paulo 

20/12/201

8 
2 min 33s 1330 

Atibaia é invadida por 

bandidos 
roubo a banco roubo 0 0 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

2 min 54 

s 
2176 

Homem espanca namorada 

até a morte 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(espanca

mento) 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

3 min 12 

s 
498 

Mulher é brutalmente 

agredida e morta pelo 

namorado 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(espanca

mento) 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

2 min 44 

s 
318 

Homem mata mulher 

asfixiada com sutiã 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

sutiã 

(asfixia) 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

2 min 34 

s 
262 

600 moradias são destruídas 

pelo fogo em Manaus 
incêndio 0 0 0 

Amazon

as 

20/12/201

8 

5 min 24 

s 
353 

RJ: Polícia cumpre mandato 

de prisão contra milicianos 
prisão de milicianos 0 0 0 

Rio de 

Janeiro 

20/12/201

8 

3 min 38 

s 
2466 

Mãe e filhos estão 

desaparecidos há dois meses 

mãe e filho 

desaparecidos 
0 0 0 

Rio de 

Janeiro 

20/12/201

8 

2 min 37 

s 
699 

João de Deus é indiciado por 

violência sexual 

violência contra a 

mulher 

abuso 

sexual e 

fraude 

0 0 Goiás 
20/12/201

8 

2 min 16 

s 
392 

Corpo de idoso é encontrado 

mortos na cozinha de casa 
idoso assassinado latrocínio 1 faca 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

2 min 29 

s 
297 

Autoridades entram para 

lista de morte do PCC 

ameaça de 

homicídio 

ameaça de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

4 min 50 

s 
6403 
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Criminosos matam secretário 

de Transpores de Osasco 

assassinato de 

secretário de 

transportes 

execução 1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

20/12/201

8 

2 min 51 

s 
2 388 

Homem é preso após torturar 

mulher e filha 
marido tortura filho 

agressão 

física e 

violência 

contra a 

mulher 

0 0 
São 

Paulo 

20/12/201

8 

1 min 34 

s 
1027 

Liminar pode soltar Lula e 

outros presos em 2ª instância 
caso Lula 0 0 0 Brasil 

19/12/201

8 

6 min 05 

s 
2371 

Força-Tarefa da Lava Jato 

diz que decisão foi uma 

surpresa 

lava jato 0 0 0 Brasil 
19/12/201

8 

9 min 11 

s 
1367 

Decisão é extremamente 

importante, diz Gleisi 

Hoffmann 

caso Lula 0 0 0 Brasil 
19/12/201

8 
55 s 1E+06 

Policial militar é morto com 

tiro de fuzil 

assalto a banco 

ressulta em morte 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

2 min 34 

s 
6071 

Temporal alaga a cidade de 

Campos do Jordão 
alagamentos 0 0 0 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

2 min 06 

s 
1759 

Fortes chuvas causam 

destruição e mortes em São 

Paulo 

chuvas 0 0 0 
São 

Paulo 

19/12/201

8 

3 min 41 

s 
368 

Mais de 600 casas são 

incendiadas em Manaus 
acidente 0 0 0 

Amazon

as 

19/12/201

8 

2 min 18 

s 
235 

Polícia encontra armas e 

dinheiro na casa de João de 

Deus 

abuso sexul - 

violência contra a 

mulher 

0 0 0 Goiás 
19/12/201

8 

2 min 56 

s 
1261 

Megaoperação prende mais 

de 400 criminosos 
operação policial 0 0 0 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

1 min 22 

s 
812 

Bandidos fardados atacam 

banco e matam policial 

assalto a banco 

acaba em morte 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

2 min 34 

s 
21383 

RJ: Segurança de hospital 

agride paciente 
agressão em hospital agressão 0 0 

Rio de 

Janeiro 

19/12/201

8 

1 min 44 

s 
311 

RJ: UPPs são desativadas e 

criminalidade aumenta 
upps desativadas 0 0 0 

Rio de 

Janeiro 

19/12/201

8 

2 min 07 

s 
118 

Polícia faz busca e apreensão 

em apartamento de Kassab 
corrupção / JBS 0 0 0 Brasil 

19/12/201

8 

6 min 03 

s 
145 

Polícia encontra montante de 

dinheiro na casa de médium 
caso João de Deus 0 0 0 Goiás 

19/12/201

8 

1 min 07 

s 
182 

Bandidos atacam banhistas 

em praia de São Vicente 

assalto e confronto 

com PM 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

1 min 29 

s 
579 

Homem coloca fogo em 

morador de rua 

morador de rua sofre 

violência 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

2 min 58 

s 
4495 

Quatro pessoas são 

indiciadas por morte de PM 

Juliane 

assassinato de 

policial 

homicídio - 

bandidos x 

policiais 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

2 min 51 

s 
1058 

Segurança mata funcionário 

no meio da rua 
assassinato execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

19/12/201

8 

2 min 38 

s 
3720 

Empresário é sequestrado e 

passa dia em cativeiro 
sequestro 

sequestro - 

tortura e 

extorsão 

0 0 
São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 52 

s 
398 

Polícia ouve funcionários de 

João de Deus 
caso João de Deus 

abuso 

sexual - 

golpes 

0 0 Goiás 
18/12/201

8 

3 min 43 

s 
4045 

Médium é indicado por três 

crimes 
caso João de Deus 

abuso 

sexua. 
0 0 Goiás 

18/12/201

8 

2 min 33 

s 
364 

Polícia prende traficantes 

ligados ao PCC 
operação policial 

tráfico de 

drogas 
0 0 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 12 

s 
1440 

Corpo de homem é 

encontrado dentro de 

armário 

homem encontrado 

morto 
execução 1 

não 

especific

ado 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 47 

s 
353 

Cabeleireiro aplicava 

silicone industrial em 

mulheres 

golpe em 

procedimentos 

estéticos 

exercício 

ilegal da 

medicina e 

uso de 

materiais 

3 

substânci

as 

nocivas 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

3 min 26 

s 
4022 
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não 

autorizados 

em 

procedimen

tos 

estéticos 

Atiradores abrem fogo e 

pessoas são baleadas em 

restaurante 

assalto a 

restaurantes 

tiros - 

assalto 
0 0 

Rio 

grande 

do Sul 

18/12/201

8 

0 min 33 

s 
475 

Homem defende namorada e 

acaba morto 

homem defende 

namorada e é 

assassinado 

feminicídio 1 faca 
São 

Paulo 

18/12/201

8 

5 min 30 

s 
1533 

Servidor Público é 

assassinado e enterrado em 

casa 

assassinato 

assassinato 

entre 

parentes 

1 faca 
São 

Paulo 

18/12/201

8 

5 min 33 

s 
434 

Briga entre amigos termina 

em morte 
briga e assassinato 

assassinato 

entre 

amigos 

1 

Pedaço 

de 

madeira 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 11 

s 
935 

Homem mata pedreiro por 

vingança 

vingança e 

assassinato 

assassinato 

entre 

amigos 

1 faca 
São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 35 

s 
1508 

Falso médico é preso pela 

segunda vez 

exercício ilegal da 

medicina 

procedimen

tos 

estéticos 

ilegais 

3 

substânci

as 

nocivas 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 50 

s 
684 

Bandidos rendem moradora 

e invadem casa 

moradora é feita 

refém por bandidos 

assalto - 

invasão a 

domicílio 

0 0 
São 

Paulo 

18/12/201

8 
53 s 184 

Três mulheres morrem após 

procedimentos estéticos 

exercício ilegal da 

medicina 

procedimen

tos 

estéticos 

ilegais 

3 

substânci

as 

nocivas 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

6 min 47 

s 
3632 

Policiais são suspeitos de 

receber propina de facção 
corrupção 0 0 0 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

1 min 45 

s 
371 

Operação prende ladrões de 

carros e pedestres 

operação policial e 

arrastão 
arrastão 0 0 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 07 

s 
115 

Integrantes do PCC são 

extraditados para o Brasil 

tráfico internacional 

de drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 Paraguai 

18/12/201

8 

1 min 03 

s 
366 

Cesare Battisti é procurado 

pela polícia 
bandido foragido 0 0 0 Itália 

18/12/201

8 

4 min 59 

s 
234 

Grande quantia em dinheiro 

é encontrada em casa de 

vereador 

lavagem de dinheiro 0 0 0 
São 

Paulo 

18/12/201

8 

1 min 15 

s 
634 

Caso Marielle: Miliciano é 

preso por envolvimento no 

crime 

Investigações caso 

Marielle Franco 
execução 2 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

18/12/201

8 

1 min 31 

s 
293 

Detalhes sobre tiroteio em 

Catedral são divulgados 
atentado em igreja 

homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

8 min 34 

s 
126 

Chácara pode ter sido usada 

para outros sequestros 

cativeiro usado para 

sequestros é 

encontrada 

sequestros 0 0 
São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 22 

s 
311 

Homem mata irmão após 

tentar agredir namorada 

violência contra a 

mulher e homicídio 

assassinato 

entre 

parentes 

1 faca 
São 

Paulo 

18/12/201

8 
44 s 689 

Quadrilha explode bancos e 

assusta moradores 
assalto a bancos assalto 0 0 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

1 min 46 

s 
2763 

SP: Discussão termina com 

tiroteio e homem baleado em 

bar 

discussão em bar 

resulta em homem 

baleado 

troca de 

tiros 
0 0 

São 

Paulo 

18/12/201

8 

2 min 50 

s 
663 

Médium se entrega a polícia 

após dias foragido 
caso João de Deus estupros 0 0 Goiás 

17/12/201

8 

1 min 56 

s 
260 

João de Deus se entrega à 

polícia em Abadiânia 
caso João de Deus estupros 0 0 Goiás 

17/12/201

8 

4 min 06 

s 
335 

João de Deus é preso em 

uma estrada de terra 
caso João de Deus estupros 0 0 Goiás 

17/12/201

8 

6 min 59 

s 
203 
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Dr. Bumbum é preso em São 

Paulo 

exercício ilegal da 

medicina 

procedimen

tos 

estéticos 

ilegais 

3 

substânci

as 

nocivas 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

4 min 51 

s 
545 

Empresário é encontrado 

morto dentro de carro 

corpo encontrado 

em carro 
homicídio 1 facada 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

3 min 43 

s 
775 

SP: Integrantes do PCC são 

presos em operação 
operação policial tráfico 0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

2 min 44 

s 
3599 

Dois chefes do PCC fogem 

da prisão no Paraguai 
fuga de bandidos tráfico 0 0 Paraguai 

17/12/201

8 

1 min 15 

s 
2438 

Fiéis acompanham missa em 

homenagem a mortos em 

ataque 

celbração religiosa 0 0 0 
São 

Paulo 

17/12/201

8 

7 min 23 

s 
178 

Facção criminosa de São 

Paulo ameaça autoridades 
ameaça ameaça 0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

4 min 51 

s 
80513 

RJ: Dono de pedalinhos é 

morto por assaltantes 

empresário 

assassinado 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

17/12/201

8 

1 min 48 

s 
202 

Empresário que mandou 

matar a filha é preso 

pai manda matar 

filha 

tentativa de 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

1 min 47 

s 
225 

É preso home que matou e 

enterrou amigo em quintal 
prisão de assassino 

assassinato 

entre 

amigos 

1 

Pedaço 

de 

madeira 

São 

Paulo 

17/12/201

8 
5 min 484 

Polícia prende homem que 

atropelou e matou tatuador 
prisão de assassino execução 1 

carro 

(atropela

mento) 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

2 min 02 

s 
403 

Polícia recebe mais de 500 

denúncias contra médium 
caso João de Deus estupros 0 0 Goiás 

17/12/201

8 

18 min 11 

s 
133 

Cabeleireiro é preso após se 

passar por médico 

exercício ilegal da 

medicina 

procedimen

tos 

estéticos 

ilegais 

3 

substânci

as 

nocivas 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

2 min 09 

s 
641 

João de Deus retirou R$ 35 

milhões de contas bancárias 
caso João de Deus estupros 0 0 Goiás 

17/12/201

8 

4 min 49 

s 
298 

SP: Mulher é baleada nas 

costas em tiroteio na praia 
bala perdida homicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

3 min 37 

s 
909 

Cumbica vive caos de voos 

cancelados pelo 3° dia 

seguido 

cancelamento de 

voos 
0 0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

1 min 03 

s 
229 

SP: Mulher baleada na praia 

não corre risco de morrer 
bala perdida homicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

5 min 53 

s 
155 

São Paulo sofre com fortes 

chuvas 
temporais 0 0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

7 min 20 

s 
165 

Casa de João de Deus 

esvazia após denúncias de 

assédio 

caso João de Deus estupros 0 0 Goiás 
17/12/201

8 

2 min 09 

s 
100 

SP: Ex-jogador é encontrado 

morto e com sinais de tortura 

ex-jogador 

assassinado 
execução 1 

força 

física 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

1 min 46 

s 
484 

SP: Morte de ex-jogador 

causa comoção entre 

conhecidos 

ex-jogador 

assassinado 
execução 1 

força 

física 

São 

Paulo 

17/12/201

8 
1 min 28s 345 

Sete pessoas viram réus no 

caso da morte do jogador 

Daniel 

investigação caso de 

assassinado de 

jogador 

execução 1 
força 

física 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

3 min 02 

s 
4842 

Chefe do tráfico no RJ 

ostentava vida de luxo 
chefe do tráfico tráfico 0 0 

Rio de 

Janeiro 

17/12/201

8 

1 min 21 

s 
2209 

Vítima de João de Deus fala 

sobre a violência sofrida 
caso João de Deus 

estupro - 

violência 

contra a 

mulher 

0  0 
17/12/201

8 

1 min 50 

s 
824 

SP: Motorista morre em 

grave acidente na Avenida 

Aricanduva 

acidente de carro 0 0 0 0 
17/12/201

8 

2 min 12 

s 
1290 

Homem mata pai de ex-

namorada do filho em frente 

à igreja 

assassinato feminicídio 1 faca 
São 

Paulo 

17/12/201

8 

1 min 46 

s 
628 
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Guerra do tráfico deixa 

rastro de sangue nas 

fronteiras 

guerra do tráfico 
crime 

organizado 
1 

arma de 

fogo 
Brasil 

17/12/201

8 

8 min 21 

s 
2467 

Traficantes presos exibiam 

dinheiro e armas na internet 
tráfico de drogas tráfico 0 0 0 

17/12/201

8 

1 min 10 

s 
432 

Traficante atira em PMs e 

usa filhos como reféns 
tráfico de drogas 

tráfico - 

troca de 

tiros 

0 0 
São 

Paulo 

17/12/201

8 
47 s 342 

SP: Homem é morto a 

golpes de punhal em frente à 

escola 

crime passional 
disputas 

amorosas 
1 punhal 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

3 min 29 

s 
277 

Morte a facadas de pai de 2 

filhos gera protesto em SP 
crime passional 

homicídio - 

disputas 

amorosas 

1 
faca / 

punhal 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

2 min 45 

s 
455 

Vereador suspeito de mandar 

matar Marielle se defende 

assassinato Marielle 

Franco 
execução 2 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

17/12/201

8 
2 min 01 427 

SP: Adolescente de 16 anos 

mata irmão mais novo a 

facadas 

assassinato entre 

irmãos 

assassinato 

entre 

parentes 

1 faca 
São 

Paulo 

17/12/201

8 

1 min 03 

s 
1853 

Ex-marido mata a mulher a 

caminho do trabalho com 

uma faca 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 faca 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

2 min 23 

s 
889 

PB: Bandidos armados 

roubam casa lotérica e fazem 

reféns 

assalto a casa 

lotérica 
assalto 0 0 Paraíba 

17/12/201

8 

2 min 16 

s 
260 

Criminosos assaltam fazenda 

e trancam vítimas no 

banheiro 

assalto à fazenda 
assalto à 

domicílio 
0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 
51 s 139 

Estudante é encontrada 

morta com sinais de 

violência 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

madeira 

(pauladas

) 

São 

Paulo 

17/12/201

8 
5 min 05 1347 

Cesare Battisti está foragido 

da Polícia Federal 
extradição 0 0 0 Brasil 

17/12/201

8 

4 min 02 

s 
441 

Tenho medo de João de 

Deus matar minha família, 

diz vítima 

caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
17/12/201

8 

4 min 34 

s 
324 

Homem atropela e mata 

tatuador após discussão 
briga no trânsito briga 1 

carro 

(atropela

mento) 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

3 min 51 

s 
851 

Quadrilha de menores rouba 

carros na Zona Sul de SP 
roubo de carros roubos 0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

2 min 45 

s 
708 

Polícia prende bando que 

roubava passageiros de táxi 

assaltos a 

passageiros de táxis 
assaltos 0 0 

São 

Paulo 

17/12/201

8 

1 min 31 

s 
65 

Falso médico causa morte de 

pelo menos duas pessoas 

exercício ilegal da 

medicina 

procedimen

tos 

estéticos 

ilegais 

causam 

morte 

2 ou 

mais 

substânci

as 

nocivas 

São 

Paulo 

17/12/201

8 
1 min 27s 209 

Justiça de Goiás decreta 

prisão preventiva de João de 

Deus 

caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
14/12/201

8 

1 min 30 

s 
487 

Médium João de Deus tem 

sua prisão decretada 
caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
14/12/201

8 

1 min 37 

s 
1008 

Mais de 330 mulheres 

denunciam João de Deus 
caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
14/12/201

8 

5 min 17 

s 
2961 
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Marido agride mulher 

cadeirante e filha 

violência contra a 

mulher 

agressão e 

tortura 
0 0 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 38 

s 
3824 

Mulher cadeirante e filha de 

11 anos são agredidas 

violência contra a 

mulher 

agressão e 

tortura 
0 0 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 26 

s 
757 

Militar aposentado é 

assassinado assalto 

assassinato em 

assalto 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 56 

s 
362 

Jogador de futebol é 

encontrado morto 

assassinato de 

jogador de futebol 
execução 1 

força 

bruta 

São 

Paulo 

14/12/201

8 
36 s 974 

Suspeito de matar policial 

civil é preso 

tentativa de assalto e 

homicídio 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

1 min 35 

s 
838 

Casal é indiciado após 

agredir criança 

menor agredido por 

casal 

agressão - 

lesão 

corporal 

0 0 
São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 01 

s 
6651 

João de Deus tem sua prisão 

decretada pela Justiça 
caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
14/12/201

8 
2 min 8s 404 

RJ: PMs são presos por 

desvio de carnes 
desvio de carnes 

interceptaçã

o de carga 

roubada 

0 0 
Rio de 

Janeiro 

14/12/201

8 

2 min 15 

s 
1023 

Técnicas de enfermagem são 

mortas por colega 

mortas por colega de 

trabalho 

homicídio -

disputas 

entre 

cliestes e 

prestadores 

de serviços 

2 
força 

bruta 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

6 min 54 

s 
2879 

Bandidos invadem casa e 

fazem idosos reféns 
invasão a domicílio 

invasão a 

domicílio e 

assalto 

0 0 
São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 15 

s 
1916 

Homem é encontrado morto 

dentro de carro 

corpo encontrado 

em carro 
homicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

14/12/201

8 
47 s 644 

SP: Inquilino assassino é 

localizado 
assassinato homicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 30 

s 
636 

Polícia encontra plano de 

atirador da Catedral 
atentado em igreja 

homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

3 min 58 

s 
1608 

Quatro integrantes do PCC 

são presos em operação do 

GARRA 

operação policial 
crime 

organizado 
0 0 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 42 

s 
6899 

SP: Homem morre após 

discussão em estrada 
briga no trânsito 

homicído - 

briga 
1 

carro 

(atropela

mento) 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

5 min 11 

s 
267 

Motorista é morto por não 

aumentar o som do carro 

assassinato durante 

corrida de uber 
latrocínio 1 

força 

bruta 

São 

Paulo 

14/12/201

8 

2 min 18 

s 
2001 

Quinta vítima de tiroteio em 

Catedral é enterrada 
atentado em igreja 

homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

13/12/201

8 

2 min 55 

s 
457 

Mais de 300 mulheres 

acusam João de Deus por 

abusos 

caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
13/12/201

8 

2 min 39 

s 
638 

Detalhes sobre o ataque 

dentro da igreja são 

reveladoss 

atentado em igreja 
homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

13/12/201

8 

7 min 03 

s 
3.090 

Sérgio Moro fala sobre o 

combate a corrupção 

entrevista com 

Sérgio Moro 
0 0 0 Brasil 

13/12/201

8 

24 min 

55s 
4.058 

Bandido universitário usava 

dossiês para assaltar casas 

assalto em casas de 

luxo 
assaltos 0 0 

São 

Paulo 

13/12/201

8 

2 min 46 

s 
194 

Bandidos usam marreta para 

assaltar lotérica 
assalto em lotérica assalto 0 0 Paraíba 

13/12/201

8 

2 min 15 

s 
489 

Combate ao crime 

organizado é prioridade, diz 

Sérgio Moro 

entrevista com 

Sérgio Moro 
0 0 0 Brasil 

13/12/201

8 

25 min 25 

s 
765 

Jovem é encontrada morta 

em Atibaia 

corpo de jovem é 

encontrado 
feminicídio 1 pauladas 

São 

Paulo 

13/12/201

8 

5 min 05 

s 
1283 

Datena entrevista Sérgio 

Moro 

entrevista com 

Sérgio Moro 
0 0 0 Brasil 

13/12/201

8 

45 min 51 

s 
92654 
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Morre a quinta vítima do 

tiroteio em Catedral de 

Campinas 

atentado em igreja 
homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

12/12/201

8 

4 min 31 

s 
2071 

Mais de 200 mulheres já 

denunciaram médium por 

abuso 

caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
12/12/201

8 

3 min 39 

s 
427 

Homem mata mulher e 

ameaça família 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 faca 

Minas 

Gerais 

12/12/201

8 

2 min 54 

s 
1036 

Mulher é brutalmente 

assassinada por namorado 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 faca 

Minas 

Gerais 

12/12/201

8 

2 min 50 

s 
1310 

Mulher assassina marido 

após crise de ciúme 
crime passional 

disputas 

amorosas 
1 faca 

São 

Paulo 

12/12/201

8 

6 min 02 

s 
2142 

Porteiro é baleado em 

tentativa de assalto 

tentativa de assalto e 

troca de tiros 
latrocínio 0 0 

São 

Paulo 

12/12/201

8 

1 min 26 

s 
216 

Campinas amanhece em luto 

após tragédia 
atentado em igreja 

homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

12/12/201

8 

4 min 21 

s 
3 109 

RJ: Empresário é baleado em 

arrastão 
arrastão 

troca de 

tiros e 

assalto 

0 0 
Rio de 

Janeiro 

12/12/201

8 

2 min 56 

s 
1794 

Explosões em bancos são 

frequentes em pequenas 

cidades 

onda de assaltos a 

bancos 
assaltos 0 0 

Maranhã

o 

12/12/201

8 
8 min 475 

Vítimas de tiroteio em 

Catedral são enterradas 
atentado em igreja 

homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

12/12/201

8 
3 min 51s 3957 

Tatuador morre atropelado 

após briga em tabacaria 

briga resulta em 

assassinato 

homicídio - 

briga 
1 

carro 

(atropela

mento) 

São 

Paulo 

12/12/201

8 

3 min 26 

s 
2700 

Marcola ameaça promotor 

caso seja transferido 
crime organizado 

crime 

organizado 

- ameaça de 

homicídio 

0 0 
São 

Paulo 

12/12/201

8 

3 min 28 

s 
125954 

Pedreiro mata mulher a 

marretadas 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 marreta 

São 

Paulo 

12/12/201

8 

1 min 58 

s 
3122 

Câmeras de segurança 

flagram momento de tiroteio 
atentado em igreja 

homicídio - 

atentado 
5 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

11/12/201

8 
58 s 1890 

Tatuador morre atropelado 

após confusão em tabacaria 

briga resulta em 

assassinato 

homicídio - 

briga 
1 

carro 

(atropela

mento) 

São 

Paulo 

10/12/201

8 

2 min 25 

s 
25170 

Prefeito de Niterói é preso 

por corrupção 
prisão de prefeito corrupção 0 0 Niterói 

10/12/201

8 

3 min 22 

s 
1037 

Assessores cobravam 

propina para agilizar 

consultas no SUS 

propina corrupção 0 0 Curitiba 
10/12/201

8 

1 min 01 

s 
245 

RJ: Mulher abandona filha 

na rua 
abandono de menor 

abandono 

de menor 
0 0 

Rio de 

Janeiro 

10/12/201

8 

2 min 24 

s 
1960 

Bandidos explodem bando e 

fecham ruas no Maranhão 

onda de assaltos a 

bancos 

assalto a 

bancos 
0 0 

Maranhã

o 

10/12/201

8 

8 min 15 

s 
575 

Idoso pula de carro em 

movimento para fugir de 

assalto 

assalto 
assalto e 

agressão 
0 0 

São 

Paulo 

10/12/201

8 

2 min 34 

s 
453 

Taxista luta contra criminosa 

e pula do carro em 

movimento 

assalto 
assalto e 

agressão 
0 0 

São 

Paulo 

10/12/201

8 

2 min 53 

s 
635 

Médium João de Deus é 

acusado de assédio e estupro 
caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
10/12/201

8 

3 min 20 

s 
676 

Garota é assassinada após 

sair de festa 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

10/12/201

8 

3 min 15 

s 
8966 

SP: Homem mata mulher por 

ciúmes 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

10/12/201

8 

2 min 36 

s 
537 

Médium mais famoso do 

País é acusado de estupro 
caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

0 0 Goiás 
10/12/201

8 

3 min 59 

s 
558 
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abuso 

sexual 

CE: Família é enterrada após 

ser feita refém por 

assaltantes 

assalto a banco e 

homicídios 
latrocínio 14 

arma de 

fogo 
Ceará 

10/12/201

8 

4 min 54 

s 
828 

João de Deus é acusado de 

assédio e estupro 
caso João de Deus 

violência 

contra a 

mulher - 

abuso 

sexual 

0 0 Goiás 
10/12/201

8 

2 min 44 

s 
608 

Bolsonaro discursa após ser 

diplomado pelo TSE 

discurso de 

Bolsonaro 
0 0 0 Brasil 

10/12/201

8 

10 min 52 

s 
746 

Bolsonaro e General Mourão 

são diplomados pelo TSE 

Diplomação 

Bolsonaro e Morão 
0 0 0 Brasil 

10/12/201

8 

8 min 15 

s 
252 

Que Deus o ajude, diz 

Datena após discurso de 

Bolsonaro 

Datena fala de 

Bolsonaro 
0 0 0 Brasil 

10/12/201

8 

4 min 11 

s 
10764 

Ex-marido mata mulher 

mesmo após medida 

protetiva 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 faca 

São 

Paulo 

09/12/201

8 

5 min 39 

s 
780 

CRTR-SP sofre ataque de 

atiradores na capital paulista 

atentado a orgão 

público 
tiros 0 0 

São 

Paulo 

09/12/201

8 

1 min 36 

s 
532 

Médico é investigado por 

procedimento estético 

irregular 

procedimentos 

médicos irregulares 

Procedimen

tos médicos 

irregulares 

0 0 Goiás 
09/12/201

8 

3 min 09 

s 
207 

Bandidos massacram família 

refém em Milagres, Ceará 

assalto a banco e 

homicídios 

assalto, 

troca de 

tiros e 

homicídio 

14 
arma de 

fogo 
Ceará 

09/12/201

8 

9 min 21 

s 
10882 

Piratas do asfalto: Menores 

aterrorizam capital paulista 
arrastões arrastão 0 0 

São 

Paulo 

09/12/201

8 

3 min 08 

s 
914 

Preso homem que violentou 

e matou garota de 15 anos 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

arma de 

fogo 

Minas 

Gerais 

09/12/201

8 

2 min 26 

s 
319 

Bandido é morto por PM 

durante assalto em 

Pindamonhangaba 

tentativa de assalto 

resulta em morte do 

bandido 

homicídio - 

bandidos x 

policiais 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

09/12/201

8 

1 min 57 

s 
731 

Chefe do tráfico vivia em 

condomínio de luxo em 

Salvador 

operação policial tráfico 0 0 Bahia 
09/12/201

8 

2 min 40 

s 
10 988 

Sander Mecca, ex-Twister, é 

preso por furto de celular 

artista acusado de 

furto 

roubo de 

celular 
0 0 

São 

Paulo 

09/12/201

8 
1 min 2216 

Celular roubado: Receptores 

são presos em São Paulo 
roubos de celulares assaltos 0 0 

São 

Paulo 

09/12/201

8 

3 min 15 

s 
436 

Tarado escondia celular para 

filmar mulheres no metrô 

violência contra a 

mulher 
assédio 0 0 

São 

Paulo 

09/12/201

8 

1 min 31 

s 
949 

Violência: No Brasil, 7 

pessoas são mortas por hora 
onda de violência latrocínio 

7 

mortes 

por 

hora 

armas de 

fogo 
Brasil 

09/12/201

8 

3 min 13 

s 
304 

Família feita de refém é 

assassinada no Ceará 

assalto a banco e 

homicídios 
latrocínio 14 

arma de 

fogo 
Ceará 

09/12/201

8 

1 min 47 

s 
3743 

Menores aterrorizam 

motoristas na Zona Oeste de 

SP 

arrastões assaltos 0 0 
São 

Paulo 

07/12/201

8 

3 min 03 

s 
2259 

Ataques a bancos assustam 

moradores do interior do 

País 

assalto a banco e 

homicídios 
latrocínio 14 

armas de 

fogo 
Ceará 

07/12/201

8 

5 min 17 

s 
663 

Quadrilha faz mais de 100 

reféns em assalto a banco no 

MA 

assalto a banco e 

homicídio 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Maranhã

o 

07/12/201

8 

2 min 06 

s 
1137 

MG: Árvore esmaga van 

escolar e mata motorista 
tragédia natural 0 0 0 

Minas 

Gerais 

07/12/201

8 

1 min 34 

s 
457 

Assaltos terminam em 

mortes em São Paulo 

onda de assaltos 

seguidos de morte 
latrocínio 

não 

definid

o 

armas de 

fogo 

São 

Paulo 

07/12/201

8 

7 min 28 

s 
963 

SP: Comerciante é 

assassinada por inquilino 
assassinato 

homicídio - 

disputas 
1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

07/12/201

8 

5 min 50 

s 
1784 
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entre 

clientes e 

prestadores 

de serviços 

Ladrão troca tiros com a 

polícia e acaba morto no RJ 

assalto termina com 

morte de ladrão 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

07/12/201

8 

1 min 34 

s 
1218 

Uma pessoa morre após 

tiroteio em igreja no RJ 
tiroteio 

bala 

perdida 
1 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

07/12/201

8 

2 min 40 

s 
584 

Bandidos disfarçados de 

policiais roubam R$ 1 mi de 

banco 

golpe assalto 0 0 Paraná 
07/12/201

8 

1 min 32 

s 
1109 

Assaltantes roubam carro 

adaptado e cadeira de rodas 

roubo de carro de 

deficiente 
roubo 0 0 

São 

Paulo 

07/12/201

8 

8 min 15 

s 
662 

CE: Família inteira é morta 

após tentativa de roubo a 

banco 

assalto a banco e 

homicídio 
latrocínio 14 

arma de 

fogo 
Ceará 

07/12/201

8 

1 min 07 

s 
2082 

Assaltantes usam vítimas 

como escudo em assaltos a 

bancos 

assalto a banco e 

homicídio 
latrocínio 14 

arma de 

fogo 
Ceará 

07/12/201

8 

4 min 03 

s 
7714 

Seis bancos são atacados por 

dia no Brasil 

onda de assalto a 

bancos 
assalto 0 0 Brasil 

07/12/201

8 

3 min 37 

s 
521 

Bandidos assustam 

moradores ao assaltar bancos 

onda de assalto a 

bancos 
latrocínio 13 

arma de 

fogo e 

explosivo

s 

São 

Paulo 

07/12/201

8 

4 min 07 

s 
648 

CE: Bandidos fazem família 

inteira refém em assalto a 

banco 

onda de assalto a 

bancos 
latrocínio 13 

armas de 

fogo 
Ceará 

07/12/201

8 

4 min 02 

s 
28718 

Tentativa de roubo a banco 

deixa 13 mortos no Ceará 

onda de assalto a 

bancos 
latrocínio 13 

armas de 

fogo 
Ceará 

07/12/201

8 

1 min 38 

s 
21012 

Golpistas oferecem falsos 

empréstimos 
golpe estelionato 0 0 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

3 min 08 

s 
1346 

Intervenção militar no Rio 

de Janeiro completa 10 

meses 

Intervenção Militar 

no Rio 

homicídio - 

bandidos x 

policiais 

não 

definid

o 

armas de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

06/12/201

8 

3 min 31 

s 
186 

Motorista de Uber com 

passageiras é cercado por 

ladrões 

assalto a carro assalto 0 0 
São 

Paulo 

06/12/201

8 

2 min 54 

s 
227 

Ex-integrante da máfia 

italiana é preso na Bahia 

prisão de ex-

integrante de máfia 

italiana 

máfia / 

crime 

internacion

al 

0 0 
Internaci

onal 

06/12/201

8 

1 min 49 

s 
934 

Mulher é morta por inquilino 

após cobrar dívidas 

assassinado por 

inquilino 

homicídio - 

dipustas 

entre 

prestadores 

de serviços 

e clientes 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

4 min 21 

s 
2521 

Justiça decreta prisão de 

assassino 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 facada 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

5 min 40 

s 
573 

Idosos são vítimas de 

bandidos em ataques 
assaltos a idosos 0 0 0 Brasil 

06/12/201

8 

4 min 10 

s 
1599 

Mulher é jogada no 

penhasco por ex-namorado 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

6 min 45 

s 
1527 

Ladrões roubam carro e 

cadeira de rodas 

cadeirante vítima de 

assalto a carro 
assalto 0 0 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

2 min 38 

s 
262 

Idosa de 106 anos é 

assassinada 

sobrinho assassina 

idosa 

assassinato 

entre 

parentes 

1 faca 
Maranhã

o 

06/12/201

8 

2 min 34 

s 
3786 

SP: Mulher é assassinada 

pelo inquilino 

assassinada por 

inquilino 
feminicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

2 min 39 

s 
1442 

Ladrão morre após fazer 

uma idosa refém 

assalto resulta em 

morte de assaltante 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

06/12/201

8 

1 min 33 

s 
451 

SP: Inquilino mata mulher 

após cobrança de aluguel 

assassinada por 

inquilino 

homicídio -

disputas 

entre 

cliestes e 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

1 min 28 

s 
2952 
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prestadores 

de serviços 

Homem joga ex-namorada 

em penhasco 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

São 

Paulo 

06/12/201

8 

2 min 58 

s 
3073 

Jungmann: Segurança está 

no centro das nossas 

preocupações 

entrevista com 

ministro da 

segurança 

 0 0 Brasil 
06/12/201

8 

18 min 42 

s 
607 

Pequenas cidades viram 

alvos de ataques a bancos 

onda de assalto a 

bancos 
   São 

Paulo 

06/12/201

8 

4 min 22 

s 
233 

O crime nas ruas é provido 

da cadeia, diz Jungmann 

entrevista com 

ministro da 

segurança 

 0 0 Brasil 
06/12/201

8 

11 min 48 

s 
802 

Jungmann: Governo Temer 

se preocupa com segurança 

pública 

entrevista com 

ministro da 

segurança 

 0 0 Brasil 
06/12/201

8 

6 min 48 

s 
259 

Idosa é feita refém por 

bandido 

assalto termina com 

morte de ladrão 
assalto 1 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

06/12/201

8 

1 min 34 

s 
197 

Passageiros e motoristas de 

ônibus sofrem com arrastões 
arrastões assaltos 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

2 min 23 

s 
130 

Golpista é preso por roubar 

Bolsa Família 
golpista estelionato 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

1 min 46 

s 
231 

Três meninos são 

encontrados após cinco dias 

desaparecidos 

desaparecimento de 

crianças 
0 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

2 min 32 

s 
679 

Bandidos assaltam carro e 

roubam cadeira de rodas 

cadeirante vítima de 

assalto a carro 
assalto 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

2 min 40 

s 
137 

Criminosos são presos após 

roubo com escudo humano 
assalto a banco latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Rio 

grande 

do Sul 

05/12/201

8 
52 s 166 

Líder de facção do Norte é 

preso em São Paulo 
golpes bancários estelionato 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 
1min 14s 395 

RJ: Confronto de traficantes 

e milicianos assusta 

moradores 

conflito entre grupos 

de crime organizado 

tiroteio, 

crime 

organizado 

0 0 
Rio de 

Janeiro 

05/12/201

8 

1 min 07 

s 
605 

Caminhoneiro desaparece 

após assalto no Maranhão 
assalto assalto 0 0 

Maranhã

o 

05/12/201

8 
1min 56 s 1338 

Bandidos tentam roubar 

banco, mas não conseguem 
assalto a banco assalto 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 
57 s 337 

Rapaz é assassinado após 

assalto em ônibus 

roubo de celular 

termina em 

assassinato 

latrocínio 1 
arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

05/12/201

8 

2 min 34 

s 
275 

SP: Polícia Civil encontra 

cemitério clandestino 

cemitério 

clandestino 

homicídio - 

crime 

organizado 

mais 

de 10 

não 

especific

ado 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

2 min 16 

s 
1907 

RJ: Bandido armado faz 

idosa refém 

assalto termina com 

morte de ladrão 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

05/12/201

8 

6 min 17 

s 
26740 

Motorista é surpreendida por 

quatro ladrões 
assalto a carro assalto 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

2 min 32 

s 
683 

Bandidos que atraíam 

vítimas pela internet são 

presos 

golpes pela internet latrocínio 1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

2 min 13 

s 
210 

Ex-cabo do Exército é 

assassinado em lanchonete 

briga resulta em 

assassinato 
homicidio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

05/12/201

8 
54 s 2028 

Piloto e copiloto escapam de 

acidente aéreo 
acidente aéreo 0 0 0 Cuiabá 

05/12/201

8 

1 min 28 

s 
383 

Mulher é morta por ex-

namorado após engravidar 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(enforca

mento) 

São 

Paulo 

05/12/201

8 
2 min 57s 294 

Homem não aceita gravidez 

e mata mulher 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(enforca

mento) 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

1 min 56 

s 
359 

Crianças são encontradas 

após cinco dias 

desaparecidas 

desaparecimento de 

crianças 
0 0 0 

São 

Paulo 

05/12/201

8 

3 min 01 

s 
2641 
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Homem é preso após 

conduzir o enteado a furtar 

celular 

incentivo a conduta 

criminosa 
furto 0 0 

Mato 

Grosso 

do sul 

05/12/201

8 

2 min 12 

s 
406 

Bandidos roubam moto após 

se acidentarem 
moto furtada roubo 0 0 Pará 

04/12/201

8 
49 s 537 

Sapateiro morre em mesa de 

bar 
execução execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

2 min 38 

s 
503 

Policial aposentado é morto 

após tentativa de assalto 
latrocínio latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

1 min 51 

s 
1325 

Polícia Militar faz 

megaoperação para prender 

traficantes 

operação policial 

tráfico, 

crime 

organizado 

0 0 Brasil 
04/12/201

8 

1 min 48 

s 
154 

Seis bandidos são mortos em 

confronto com a polícia 
assalto a banco latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Espírito 

Santo 

04/12/201

8 

5 min 06 

s 
2343 

É preso o homem que 

mutilou e quase matou a ex-

mulher 

violência contra a 

mulher 
agressão 0 0 Bahia 

04/12/201

8 

3 min 40 

s 
209 

Marido é preso após 

tentativa de assassinato 

violência contra a 

mulher 
agressão 0 0 Bahia 

04/12/201

8 

3 min 04 

s 
998 

Mãe de garoto desaparecido 

em SP reclama da falta de 

apoio 

desaparecimento de 

crianças 
0 0 0 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

3 min 04 

s 
303 

Mais de 30 traficantes são 

presos em megaoperação 
operação policial 

tráfico e 

crime 

organizado 

0 0 
Rio de 

Janeiro 

04/12/201

8 

3 min 03 

s 
1415 

Explosão dentro de casa 

deixa três feridos 

possível atentado 

contra PM 

possível 

tentativa de 

homicídio 

0 0 
São 

Paulo 

04/12/201

8 

1 min 48 

s 
197 

Uma tonelada de cocaína é 

apreendida 
apreensão de drogas tráfico 0 0 Paraná 

04/12/201

8 

1 min 44 

s 
225 

Mulher assassina ex-patrão 

por causa de dívida 

patrão assassinado 

por ex-funcionária 

homicídio - 

disputas 

entre 

clientes e 

prestadores 

de serviços 

1 punhal Paraná 
04/12/201

8 

2 min 27 

s 
426 

Ladrões tentam assaltar 

carro-forte 

assalto termina em 

assassinato entre 

ladrões 

latrocínio 1 
arma de 

fogo 
Paraná 

04/12/201

8 

2 min 16 

s 
2014 

Bandidos trocam tiros com a 

polícia após ataque a banco 
assalto a banco latrocínio 0 0 Paraná 

04/12/201

8 

2 min 01 

s 
215 

Polícia prende criminoso que 

escondia arsenal em casa 
apreensão de armas 

crime 

organizado 

e porte 

ilegal de 

armas 

0 0 
São 

Paulo 

04/12/201

8 

1 min 22 

s 
427 

Criminosos colocam cocaína 

em navio 

tráfico internacional 

de drogas 

tráfico de 

drogas 
0 0 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

2 min 10 

s 
176 

Funileiro é executado a tiros 

numa estrada 
execução execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

4 min 04 

s 
342 

Garoto de 12 anos está 

desaparecido 

desaparecimento de 

crianças 
0 0 0 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

3 min 59 

s 
1031 

Mulher é morta e enterrada 

em banheiro 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

não 

especific

ado 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

2 min 18 

s 
1235 

Mulher é executada em 

praça pública 

violência contra a 

mulher 
homicídio 1 faca Goiás 

04/12/201

8 

2 min 08 

s 
610 

Homem mata mulher após 

separação 

violência contra 

mulher 
feminicídio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

2 min 13 

s 
962 

Bandidos roubam pertences 

de motoristas 
arrastões assaltos 0 0 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

2 min 34 

s 
256 

Ex-mulher de traficante 

continua desaparecida 

desaparecimento de 

mulher 

possível 

homicídio 
0 0 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

3 min 21 

s 
571 

Bando com explosivos ataca 

agências bancárias 
assalto à bancos assalto 0 0 

São 

Paulo 

04/12/201

8 

2 min 49 

s 
436 



 
 

 
254 

 

Assalto milionário faz mais 

de 100 reféns 

assalto ao centro de 

distribuição do 

banco do brasil 

assalto 0 0 
Maranhã

o 

04/12/201

8 

2 min 07 

s 
23395 

Criminosos fazem mais de 

100 pessoas reféns 

assalto ao centro de 

distribuição do 

banco do brasil 

assalto 0 0 
Maranhã

o 

04/12/201

8 

2 min 45 

s 
1337 

Aposentado é baleado na 

cabeça por assaltantes 

ex-policial militar 

assassinado 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 49 

s 
275 

Criminoso filma assassinato 

e coloca na internet 

assassino filma 

crime 
execução 1 faca Goiás 

03/12/201

8 

2 min 45 

s 
4599 

Lista apreendida mostra 

quem é quem dentro do PCC 
operação policial 

crime 

organizado 
0 0 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 37 

s 
3854 

SP: Prefeitura descarta 

demolição de viaduto após 

elevação 

falhas em obras 

públicas 
0 0 0 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

1 min 40 

s 
560 

Estudante é morta 

brutalmente pelo ex-

namorado 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

força 

bruta 

(asfixia) 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

5 min 56 

s 
1236 

Acusado de matar mulher e 

ferir os irmãos se entrega 
briga em bar 

homicídio - 

briga 
1 faca 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 03 

s 
319 

Datena degusta uma das 

melhores feijoadas do País 
degustão 0 0 0 Brasil 

03/12/201

8 
7 min 07s 673 

Mulher é morta ao defender 

os irmãos 
briga em bar homicídio 1 faca 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 49 

s 
574 

SP: Menores infratores 

assustam motoristas 
arrastão assaltos 0 0 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 12 

s 
294 

Motorista confundido com 

policial é ameaçado de morte 

motorista feito 

refém 

assalto e 

ameaça de 

homicídio 

0 0 
São 

Paulo 

03/12/201

8 

1 min 45 

s 
333 

Criminosos atacam agências 

bancárias no interior de SP 
assaltos a bancos assalto 0 0 

São 

Paulo 

03/12/201

8 
3 min 6 s 243 

Homens, mulheres e crianças 

ficam na mira de assaltantes 
assalto assalto 0 0 

Maranhã

o 

03/12/201

8 

2 min 43 

s 
866 

Empresário teria 

reconhecido atirador antes 

de morrer 

empresário 

assassinado 

assalto, 

invasão a 

domicílio e 

assalto 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 27 

s 
202 

Empresário é assassinado 

dentro de casa 

empresário 

assassinado 

assalto, 

invasão a 

domicílio e 

assalto 

1 
arma de 

fogo 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 19 

s 
287 

Avião de pequeno porte cai 

em residências 
acidente aéreo 0 0 0 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

4 min 08 

s 
267 

Corpo de piloto é cremado 

após queda de avião em SP 
acidente aéreo 0 0 0 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 15 

s 
353 

Homem mata amante após 

fim do relacionamento 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

não 

especific

ado 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

1 min 12 

s 
512 

Mulher é encontrada morta e 

enterrada no banheiro 

violência contra a 

mulher 
feminicídio 1 

não 

especific

ado 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

4 min 54 

s 
1367 

Noivo golpista se entrega 

para a polícia 

golpes e em 

mulheres 
estelionato 0 0 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

5 min 54 

s 
471 

Policial aposentado morre 

durante assalto 

ex-policial militar 

assassinado 
latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 43 

s 
582 

Matador em série de 

dentistas é preso 
série de homicídios homicídio 3  São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 53 

s 
809 

Advogado é morto em 

tentativa de assalto 
latrocínio latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 14 

s 
553 

Homem é assassinado na 

porta de casa 
latrocínio latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

03/12/201

8 

2 min 07 

s 
16610 

Polícia Civil prende 35 

integrantes do PCC 
operação policial 

crime 

organizado 
0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

2 min 26 

s 
3123 

Advogado é morto depois de 

reagir a assalto 
latrocínio latrocínio 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

2 min 08 

s 
1804 

Chuva no Paraná deixa dois 

mortos 
enchentes 0 0 0 Paraná 

02/12/201

8 

3 min 49 

s 
7173 



 
 

 
255 

 

Destroços de aeronave são 

retirados de casas atingidas 
acidente aéreo 0 0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

4 min 08 

s 
1195 

São Paulo registra 50 pontos 

de alagamento 
enchentes 0 0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

1 min 45 

s 
180 

PE: Vigilante de carro forte 

é executado em roubo 
latrocínio latrocínio 1 

arma de 

fogo 

Pernamb

uco 

02/12/201

8 

2 min 55 

s 
1522 

Bandidos aterrorizam cidade 

do interior de Minas Gerais 
assalto a bancos 0 0 0 

Minas 

Gerais 

02/12/201

8 

3 min 40 

s 
389 

RJ: Bandidos roubam carro 

de juíza 
roubo de carro roubo 0 0 

Rio de 

Janeiro 

02/12/201

8 
49 s 621 

Major da PM é executado na 

Baixada Fluminense 
execução 

homicídio - 

bandidos x 

policiais 

1 
arma de 

fogo 

Rio de 

Janeiro 

02/12/201

8 

1 min 37 

s 
2146 

PF faz operação contra o 

tráfico em todo País 
operação policial 

tráfico de 

drogas 
0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

2 min 24 

s 
228 

Polícia realiza megaoperação 

contra o tráfico em SP 
operação policial 

tráfico de 

drogas 
0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

4 min 02 

s 
5682 

Mulher grávida e filhos são 

mortos em casa 

assassinato de 

mulher grávida 
latrocínio 3 Martelo 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

3 min 35 

s 
2480 

Comerciante é executado 

com oito tiros 
execução execução 1 

arma de 

fogo 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

5 min 52 

s 
1116 

Motorista acelera e escapa 

de bandido armado 

homem escapa de 

assalto 

tentativa de 

assalto 
0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

1 min 51 

s 
379 

Ladrão é atropelado ao tentar 

roubar carro 

homem escapa de 

assalto 

tentativa de 

assalto 
0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

4 min 36 

s 
1077 

Jovem desaparecida é 

encontrada morta 

jovem encontrada 

morta 

suspeita de 

overdose 
0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

4 min 09 

s 
1017 

Acidente com aeronave mata 

piloto e copiloto 
acidente aéreo 0 0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

2 min 41 

s 
126 

Temporal deixa destruição 

no Paraná 
enchentes 0 0 0 Paraná 

02/12/201

8 

6 min 35 

s 
792 

Queda de monomotor mata 

duas pessoas em SP 
acidente aéreo 0 0 0 

São 

Paulo 

02/12/201

8 

3 min 48 

s 
284 

 

Anexo IX – Quadro 2 – Cidade Alerta – maio/ 2018 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Data de 

upload 
02/mai 02/mai 02/mai 03/mai 03/mai 03/mai 05/mai 05/mai 

Legenda 

Caça aos 

assassinos 

de policial 

Ex-mulher tem 

novo amor: 

ciumento ataca 

Atacou 

professor de 

Yoga e fugiu 

Motorista 

morto: 

namorada é 

suspeita 

Amor bandido: 

traição e 

vingança 

Mãe de oito 

filhos: ex-

marido vai 

atacar 

"Austrália: 

brasileira 

encontrada 

morta" 

“Baile 

funk: 

esposa 

marcada 

para 

morrer” 

Nº de mortes 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conflito 

Narrativo 

Disputa 

entre 

bandidos e 

policiais - 

Buscas foco 

em ação 

policial-

investigador 

morto 

cumprindo 

mandato de 

prisão 

Homem mata 

motivado pelo 

ciúmes. 

Mulher queria 

por fim no 

relacionamento 

Disputa 

amorosa - 

assassino mata 

atual de 

companheira - 

vingança 

namorada 

assassina 

namorado 

por 

vingança - 

vítima teria 

passado 

HIV para 

ela 

ciúme, traíção e 

vingança 

ex-marido não 

aceita novo 

relacionamento 

da ex-esposa e 

comete 

assassinato 

Polícia 

averigua 

porque 

mulher foi 

assassinada 

Homem 

não aceita 

separação e 

mata 

mulher por 

ciúmes 



 
 

 
256 

 

Conflito real 

social 

crime 

organizado 

Crime é um 

feminicídioma

s a matéria não 

deixa explícito 

na narrativa a 

questão da 

violência 

contra a 

mulher 

Crime 

passional 

Crime 

passional 

Crime de 

feminicídio - 

matéria não 

deixa expresso e 

trata com mero 

crime passional 

+ tráfico de 

drogas (aparece 

explicitamente) 

Crime de 

feminicídio - 

matéria não 

deixa explícito 

- trata como 

simples crime 

passional 

Possível 

feminicídio 

(matéria não 

deixa isso 

expresso de 

forma clara) 

Feminicídi

o (não 

expresso 

claramente 

na matéria, 

trata como 

crime 

passional) 

Estrutura da 

matéria 

Grande 

Reportagem 

(cabeça+ 7 

offs + 1 

sonora + 3 

passagens 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 5off+ 

5 sonoras+ 1 

passagem)/ uso 

de trilha de 

suspense 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 

5offs+ 3 

sonoras + 3 

passagens + 

trilha de 

suspense 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 6 

off+ 5 

passagens+ 

10 sonoras) 

/uso de 

trilha de 

suspense 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 2 

off+3 sonoras+ 

3passagens) uso 

de trilha de 

suspense 

Grande 

reportagem (12 

offs+ 5 

passagens+ 14 

sonoras) / uso 

de trilha sonora 

e simulação dos 

passos 

percorridos 

pelo assassino 

Reportagem 

(3 off+ 1 

passagem+ 

1 sonora) 

Grande 

reportagem 

(4 offs+ 

cabeça+ 2 

sonoras+ 1 

passagem) 

Opiniões 0 0 0 

Apresentad

or afirma 

que crime é 

surpreenden

te por 

suspeita ser 

a namorada 

0 0 0 

repórter: "o 

tempo que 

ele passou 

na prisão 

foi em vão 

para ele 

aprender a 

se 

comportar 

em 

sociedade) 

Nº de 

entrevistados 

(sonoras) 

1 1 1 
2 vizinhos e 

2 vizinhas 
1 2 filhas 1 2 

Local do 

crime 

casa em 

zona rural 

onde 

estavam 

criminosos 

casa da vítima 
Sítio onde 

vítima morava 

casa da 

vítima 

rua onde vítima 

morava 
Casa da vítima Austrália 

casa da 

vítima 

Imagens de 

cobertura 

Fotos da 

vítima / 

imagens do 

hospital 

para onde 

foi levado/ 

imagens de 

buscas 

policiais 

Foto do casal/ 

foto da vítima/ 

foto do 

agressor/ 

imagens da 

entrevista 

foto da vítima / 

imagens do 

sítio/imagem 

da delegacia/ 

imagem do 

boletim de 

ocorrência 

imagens da 

casa onde 

crime 

ocorreu/ 

imagens da 

vizinhança / 

imagen/ 

foto da 

vítima / 

local onde 

arma foi 

descartada/ 

imagem de 

repórter 

sendo 

ignorado 

por vizinhos 

que não 

queriam dar 

entrevista 

fotos da jovem 

assassinada 

/imagens da 

entrevista com 

delegado 

fotos da vítima, 

do agressor e 

da 

família/imagen

s de entrevista/ 

imagens de 

crinaças com 

rostos em 

desfoque/ 

simulação do 

crime / porta de 

entrada da casa 

da vítima/ 

imagem aérea 

da comunidade 

onde crime 

ocorreu 

/imagens de 

família no IML 

/ Imagens em 

delegacia 

imagens do 

velório; 

imagens de 

reportagens 

australianas; 

fotos da 

vítima 

fotos da 

vítima, 

imagens do 

assassino 

detido, 

imagens da 

delegacia 



 
 

 
257 

 

Característica 

dos 

entrevistados 

delegado 
irmão da 

vítima 

morador da 

comunidade 

onde sítio se 

localiza 

vizinhos, 

dois homens 

e duas 

mulheres 

delegado filhas mulheres 

atriz e 

amiga da 

vítima 

delegado e 

assassino 

Característica 

do agressor 

(a) 

Não 

especificad

o 

homem, 37 

anos, ex-

companheiro 

da vitima, 

praticava artes 

marciais  

homem, ex-

namorado da 

mulher da 

vítima, 23 anos 

Mulher, 

namorada 

da vítima há 

7 meses 

Homem, ex-

detento, 

envolvido com 

tráfico de 

drogas 

Homem, ex-

marido, casado 

por 4 anos com 

vítima, pai e 

avó 

Homem, 

supeito é 

ex-

namorado 

homem, 38 

anos, ex-

detento 

Característica 

da vítima 

Homem; 

Investigado

r policial, 

30 anos  

Mulher; ex-

mulher do 

agressor; 40 

anos; 

moradora do 

jacaré 

homem, 

professor de 

Yoga, 51 anos, 

marido e pai de 

4 filhos 

Homem, 

motorista, 

43 anos, pai 

de 2 filhos 

Mulher, 21 

anos, mãe de 1 

filho 

Mulher, mãe de 

oito filhos, avó, 

dona de um bar 

Mulher, 38 

anos, 

empresária 

mulher, 30 

anos 

Autoridades 

entrevistadas 

delegado e 

policiais 
0 

polícia (aparece 

de forma 

indireta na 

narrativa) 

polícia 

(aparece de 

forma 

indireta na 

narrativa) 

delegado 

(aparece 

diretamente) 

polícia (aparece 

de forma 

indireta) 

autoridades 

australianas 
delegado 

Link com 

outros crimes 
não não não não sim (tráfico) não não latrocínio 

Caracterizaçã

o simbólica do 

agressor 

  
Ciumento, 

covarde 

Não aceitava 

fim de 

relacionamento

/ já havia 

atentado contra 

a vida da ex-

namorada e do 

atual 

dela,foragido 

namorada 

inconforma

da com 

doença 

contruída, 

brigava 

muito com a 

vítima 

traficante 

frio, 

transtornado, 

tinha esperança 

de reatar 

relacionamento

, amava vítima, 

desempregado, 

não respeitou 

os filhos, 

ciumento 

ex-

namorado, 

brasileiro, 

foragido 

ex-marido; 

ex-detendo, 

furioso, 

revoltado, 

franzino; 

"quem olha 

pela 

primeira 

vez, pode 

até 

acreditar 

que é uma 

pessoa 

frágil, mas 

para polícia 

não é nada 

disso"; 

participou 

de 

latrocínio; 

se 

transforma 

com uma 

arma na 

mão 

Caracterizaçã

o simbólica da 

vítima  

Combatia o 

tráfico de 

drogas / 

estava 

agora na 

delegacia 

de 

homicídios 

/ casado e 

pai (chefe 

de família) 

"Ela não tinha 

a menor 

chance de 

reagir" 

(indefesa); 

caridosa  

Professor de 

Yoga. 

Fundador da 

comunidade. 

Pregava 

harmonia, 

igualdade. 

Incentivava 

educação e 

disciplina. 

Tranquilo. 

Pessoa 

iluminada 

Tranquilo, 

contente, 

coitado, 

desprevenid

o 

bonita, estava 

vivendo uma 

história de 

amor,  se 

destacava pela 

beleza e alegria, 

leal, gostava de 

viver 

perigosamente 

forte, 

sonhadora, 

sempre com 

sorriso no 

rosto, 

enfrentava 

dificuldades e 

barreiras para 

criar bem os 

filhos, não 

queria o mal do 

ex, era feliz, 

trabalhava duro 

simpática, 

alegre, 

extrovertida

, inteligente, 

do bem, 

merecedora, 

alto astral 

ex-esposa; 

tentou se 

defender; 

tinha ido a 

baile funk 



 
 

 
258 

 

Caracterizaçã

o simbólica 

dos 

entrevistados 

não teve não teve triste, receoso 
surpressos e 

assustados 
não teve 

angústiados, 

tristeza no 

olhar 

muito tristes 0 

Caracterizaçã

o simbólica do 

crime 

0 
morte por 

asfixia 

vingança, 

golpes de faca 

vingança, 

mistério, 

uma 

surpresa, 

"um crime 

misterioso", 

ciúme, traíção e 

vingança 

aconteceu o 

pior; ocorreu na 

frente dos 

filhos; 

premeditado, 

rastro de dor, 

ferida difícil de 

cicatrizar, 

golpes de faca, 

arma usada era 

faca recém 

comprada pelo 

vítima, besteira 

por ciúmes 

devastador discussão 

Caracterizaçã

o simbólica do 

local do crime 

local de 

difícil 

acesso 

besteira 

"Naldo tinha 

feito besteira" 

necessidade 

aumentar a 

segurança 

rua 

silenciosa, 

casa onde 

homem 

vivia  há 

mais de 5 

anos. 

Região de 

interior com 

forte 

presença 

policial, 

golpe de 

faca 

local não 

periciado de 

forma adequada 

Casa da vítima, 

repórter revisita 

o local 

resconstituindo 

os passos de 

vítima e 

assassino 

não se sabe 

local exato, 

foi próximo 

a casa da 

vítima. 

Corpo 

encontrado 

em rio 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X – Quadro 2  - Cidade Alerta – agosto/ 2018 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Data de 

upload 
02/ago 24/ago 31/ago 14/ago 21/ago 21/ago 16/ago 23/ago 

Legenda 

"Universitár

ia refém do 

amor: é o 

fim" 

"Pronta para a 

balada: o 

encontro 

mortal" 

“Corpo 

encontrado 

embaixo da 

cama: marido 

foragido” 

“Disk flores: a 

morte tem hora 

marcada” 

“Juliane: 

polêmica e 

dúvida” 

Juliane, mãe 

manda recado 

para Ruiva” 

"Dilma: o 

momento da 

prisão do 

pagodeiro" 

“Ninguém 

gostava 

dele: 

namorado 

assassino” 

Nº de 

mortes 
1 1 1 1  1 1 1 
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Conflito 

Narrativo 

Ciúmes - 

homem 

possessivo 

mata 

namorada 

homem com 

ciúmes da 

mulher devido 

a sua beleza e 

a vaidade, 

perde a cabeça 

em briga e a 

mata 

homem não 

aceita 

separação e 

novo 

relacionament

o da ex 

Mistério sobre 

assassinato, 

narrativa se centra 

nos detalhes do 

crime e do 

misterioso passado 

da jovem 

investigações 

para 

solucionar 

caso da PM 

assassinada -  

nessa 

reportagem a 

personagem 

ruiva aparece 

como vilã por 

seduzir e 

entregar a 

policial para 

os bandidos 

mãe sofre a 

perda da filha 

assassinada - 

polícia 

desbriu o 

corpo depois 

de três dias : 

"foi o fim de 

um mistério 

(desaparecim

ento) e início 

de outro que 

artomenta 

Dona Cleusa' 

corpo de 

mulher 

encontrado - 

reportagem 

se centra na 

retirado do 

corpo, na 

reação dos 

parentes / 

boa mulher 

que é 

violentada e 

assassinada  

ao sair para o 

trabalho 

jovem 

ignora 

alerta de 

familiares 

continua o 

namoro e 

acaba 

morta pelo 

namorado 

Conflito 

real social 

feminicídio 

- matéria 

não deixa 

expressa 

claramente 

feminicídio - 

matéria não 

deixa expressa 

claramente 

feminicídio - 

matéria não 

expressa 

claramente 

lida com crime 

passional 

violência urbana 

crime 

organizado 

(matéria 

deixa claro 

envolvimento 

do tráfico) 

crime 

organizado 

conflito entre 

bandidos e 

policiais 

feminicídio - 

assassino em 

série 

(reportagem 

não aborda 

claramente as 

temáticas) 

feminicídi

o ( 

reportagem 

não 

explora 

isso e se 

centra dos 

na 

desconfian

ça da 

família) 

Estrutura 

da matéria 

Grande 

reportagem 

(9 offs+ 

sonora 12+ 

passagem 5)  

uso de trilha 

de suspense 

Grande 

reportagem (4 

offs+ 4 

sonoras + 2 

passagem ) + 

uso de trilha 

sonora + 

dratização do 

crime 

Grande 

reportagem 

(cabeça+14 

offs+ 15 

sonoras+ 5 

passagens) / 

uso de trilha 

sonora e 

dramatização 

do crime 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ reporter 

ao vivo 

comentando+ 3 

offs+6 passagens+ 

3 sonoras) / uso de 

trilha de suspense 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 2 

off+ 1 

sonora)/ uso 

de trilha 

sonora 

Grande 

reportagem ( 

6 offs+ 7 

sonoras+ 2 

passagens) 

Grande 

reportagem 

(3 offs + 4 

sonoras + 1 

passagem) 

Grande 

reportagem 

(cabela+ 2 

passagens 

+ 4 

sonoras + 

2 offs) / 

uso de 

trilha 

sonora 

Opiniões 

apresentado

r fala "um 

casal bonito 

que colocou 

tudo a 

perder" 

repórter: 

"beleza e dor 

se misturaram 

numa trama 

que teve um 

desfecho 

inesperado" 

0 0 0 0 0 0 

Nº de 

entrevistad

os 

(sonoras) 

3 3 2 1 1 1 2 2 

Local do 

crime 

casa do 

casal 
casa do casal 

casa onde 

morava o 

agressor e sua 

mãe 

frente de casa 
cativeiro em 

comunidade 

cativeiro em 

comunidade 

casa do 

assassino 

casa onde 

vítima e 

assassino 

moravam 
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Imagens de 

cobertura 

fotos do 

casal/ cena 

do mostrada 

em 

detalhes/ 

foto da 

vítima/ 

dramatizaçã

o de briga 

do casal 

dramatização 

dos passos do 

assassino / 

close no batom 

da vítima 

deixado na 

cena do crime/ 

cena do crime 

explorada em 

detallhes 

fotos do casal 

e da vítima/ 

imagens 

externas do 

apartamento 

onde o crime 

ocorreu/ fotos 

de casamento/ 

close em 

câmeras de 

segurança/qua

rto da vítima e 

marcas da 

memória 

deixada por 

ela como 

brinquedos, 

livros e 

vestido de 

casamento 

delegacia /imagens 

da rua em vários 

ângulos+ foco em 

câmeras de 

segurança+ fotos 

da vítima 

foto de ruiva/ 

fotos da 

vítima/nfoto 

de neguinha 

(outra pessoa 

envolvida 

com os 

assassinos)/ 

foto do bar 

com corpo 

jogado no 

chão em 

desfoque/ima

gens de 

repórter 

entrando no 

cativeiro/ 

imagem de 

supostas 

criminosas 

dando 

depoimento 

/close em 

criminosos 

sendo 

colocado em 

viatura / 

imagens da 

mãe em 

planos com 

jogos de luzes 

(meia -luz); 

closes no 

rosto da mãe 

chorando; 

mãe 

encarando 

foto da filha; 

imagem aérea 

do batalhão 

de polícia; 

foto da 

vítima; fotos 

de ruiva e 

neguinha 

imagem de 

multidão 

vendo corpo 

ser retidado/ 

marido 

chorando/ 

cena 

comprida 

sem cortes de 

corpo sendo 

retidado/ 

fotos da 

vítima 

imagens da 

mãe em 

entrevista / 

imagens de 

ação 

policial / 

reporter 

refaz os 

passos do 

agressor, 

mostra 

como deve 

ter 

ocorrido o 

assassinato

, mostra 

local onde 

vítima foi 

encontrada 

ensanguent

ada 

Característi

ca dos 

entrevistad

os 

tia, irmã, 

vizinha 

vizinho, 

vizinha, 

proprietária da 

casa 

pai 
dona do bar ao 

lado 

criminoso 

sem 

fronteiras 

mulher, 57 

anos, mãe de 

3 filhos 

parente, 

mulher / 

marido, 

homem 

 

Característi

ca do 

agressor 

(a) 

homem, 

universitári

o, namorado 

da vítima, 

27 anos 

homem, 67 

anos 

Homem, ex-

marido, 21 

anos, pai 

 

Ruiva - 

mulher, 

moradora de 

paraisópolis / 

sem 

fronteiras - 

traficante, 

homem/ 

felipe - 

homem, 

olheiro/ 

neguinha - 

mulher 

moradora de 

paraisópolis 

Ruiva, mulher 

/ Neguinha - 

mulher 

homem, 38 

anos 

Homem, 

namorado 

da vítima 

Característi

ca da 

vítima 

mulher, 

universitária

, namorada 

do agressor, 

24 

mulher, 37 

anos, mãe , 

namorada do 

agressor 

Mulher, ex-

esposa, 21 

anos, mãe 

Mulher, 28 anos, 

mãe de 5 filhos 

Mulher, 

lésbica, 

policial 

militar 

Mulher, PM 

mulher, mãe, 

casada, 

copeira 

Mulher, 26 

anos, 

namorada 

do 

assassino 

Autoridade

s 

entrevistad

as 

polícia, 

aparece de 

forma 

indireta 

não 

polícia, 

aparece de 

forma indireta 

polícia aparece de 

forma indireta 

polícia de 

forma 

indireta 

polícia de 

forma indireta 
0 

polícia 

indiretame

nte 
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Link com 

outros 

crimes 

não não não não 

sim (foram 

feitas várias 

reportagens 

ao longo de 

agosto) 

sim (foram 

feitas várias 

reportagens 

ao longo de 

agosnto) 

sim 

(desaparecim

ento de 

copeira foi 

explorado ao 

longo do 

mês) 

não 

Caracteriza

ção 

simbólica 

do agressor 

estudioso / 

"mas, 

aquele 

príncipe 

encantado 

se 

transforma 

num 

monstro"/ 

foragido/ 

possessivo/ 

agressivo/ 

brigava 

muito/ 

simpático 

com todos 

frieza/ 

ciumento/ 

doente de 

ciúmes/saiu da 

casa como se 

nada tivesse 

acontecido / 

"merece 

morrer na 

cadeia" / saiu 

da cena do 

crime 

tranquilamente 

Homem 

carinhoso/ 

monstro/ frio/ 

não gostava de 

trabalhar/ falta 

de 

responsabilida

de/ batia na 

esposa/monito

rava a ex/ 

tinha tudo 

planejado/fora

gido 

"suposto 

admirador 

secreto"/ "homem 

a pé apareceu de 

bermuda escura 

moletom cinza 

escuro e também 

boné preto"/ 

"fugiu sem levar 

nada" 

Ruiva - 

perigosa e 

sedutora, 

flertava e se 

divertia com 

a policial, 

não sabia que 

ela era 

mulher, 

entregou a 

pm para os 

bandidos, 

coautora do 

crime 

/Neguinha - 

tortura 

mulheres na 

comunidade , 

aplicava a 

disciplia / 

Felipe - 

viciado, serve 

bandidos em 

troca de 

drogas / Sem 

fronteira - 

poderoso, 

controla 

comunidade 

com dinheiro 

e impondo 

medo, 

Ruiva - 

desumano, 

sem 

compaixão, 

foi cativada 

pela policial e 

a 

correspondeu, 

covarde/ 

neguinha - 

desumano, 

sem 

compaixão, 

saiu rindo de 

depoimento 

não é feita 

uma 

caracterizaçã

o do 

agressor, mas 

parente 

entrevistada 

trata o 

responsável 

de forma 

genérica se 

referindo à 

bandidos que 

matam 

trabalhadores 

e obrigam 

pessoas a 

ficarem 

presas com 

medo em 

casa 

não era 

bem quisto 

pela 

família, era 

visto como 

mal, 

pessoa 

ruim, cruel 

Caracteriza

ção 

simbólica 

da vítima 

muito 

estudiosa/so

fria nas 

mãos do 

companheir

o / não 

podia ter 

rede social/ 

não podia 

falar com 

parentes/ 

menina 

maravilhosa

/ não fazia 

mal a 

ninguém/ só 

estudava/ 

sem 

experiência 

no amor/ se 

rendeu à 

paixão / 

carente/ 

submissa / 

tímida 

"Nunca fez 

mal para 

ninguém"/tava 

bem/ era 

brincalhona/fes

teira 

brincalhona, 

extrovertida, 

linda, 

trabalhava, 

tinha medo de 

se relacionar 

de novo,tava 

feliza, 

sorridente, 

queria ser feliz 

veio do litoral/ 

ficou animada, 

ansiosa e 

curiosa/não teve 

como se 

defender/era 

operadora de 

telemarketins mas 

estava 

desempregada/mor

adora recém-

cehgada / não 

tinha família que 

morasse perto / 

mãe 

frequentava o 

local, era 

lésbica, 

divertida 

policial, 

meiga, 

generosa, boa 

filha, 

impetuosa, 

bom coração, 

ser humano 

grandioso, 

cuidava da 

mãe doente,  

menina 

sorriso 

mãe, 

trabalhadora, 

estava 

estudando, 

frequentava 

igreja 

trabalhava, 

próxima da 

família, 

não havia 

reclamado 

de 

ameaças 
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Caracteriza

ção 

simbólica 

dos 

entrevistad

os 

Tia e irmã 

não 

aprovavam 

relacioname

nto; vizinha 

achava a 

vítima 

esquisita 

estranharam os 

gritos 

não queria 

acreditar no 

que aconteceu, 

não confiava 

no agressor 

dona do bar não 

conhecia vítima 

direito 

sem 

fronteiras - 

bandido 

perigoso, 

controla 

paraisópolis 

com medo, 

diz não saber 

de nada 

não vai 

perdoar, se 

sente 

destruída, não 

se acha forte 

como dizem, 

luta contra o 

câncer 

incrédulos, 

pedem 

justiça 

mãe - 

preocupad

a, sofrendo 

muito 

Caracteriza

ção 

simbólica 

do crime 

mistério/ 

não se sabe 

a 

motivação/ 

foi forjado 

um suicídio 

desfecho 

inesperado / 

briga/  garrafa 

quebrada foi 

usada para 

matar a vítima/ 

caso 

dramático, 

estompim,mist

ério, 

suposto admirador 

secreto armou 

emboscada / fez 

disparos na vítima 

homicídio 

ocorreu 

depois de 

dias de 

tortura e 

julgamento 

feito pelo 

crime 

organizado, 

um caso 

polêmico e 

ainda distante 

atitude 

perversa , 

sem 

compaixão 

humana, 

covardia 

fruto da 

violência e 

falta de 

segurança 

grande 

martírio, 

"foi a 

crueldade 

que matou 

ela", 

brutalidade

, 

Caracteriza

ção 

simbólica 

do local do 

crime 

casa 

simples, 

cheirava a 

decomposiç

ão 

"Entramos na 

casa pela 

primeira vez 

após o crime. 

O que 

encontramos 

foi chocante"/ 

cena forte/ 

"cenário ainda 

é de luta" / 

"cena muito 

forte" 

local onde 

vítima havia 

morado com 

agressor/ o 

corpo esteve o 

tempo todo ali 

coexistindo 

com agressor e 

com mãe do 

mesmo 

tinha câmeras de 

segurança que 

podem ter captado 

o crime / 

localidade era 

nova ainda para a 

vítima 

bar - lugar de 

arrebatament

o - cenário de 

cenas de 

sedução, 

alegria e 

tensão 

/cativeiro - 

local de 

tortura 

não teve 

bairro 

considerado 

perigoso - 

"segurança 

aqui é 

péssima" 

cenário 

devastador

, cenário 

forte, 

aparentem

ente 

normal, 

muito 

sangue 

 

Anexo XI – Quadro 2 – Cidade Alerta – dezembro 2018 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Data de 

upload 
29/dez 29/dez 28/ago 28/ago 28/ago 27/ago 26/ago 25/ago 

Legenda 

“Ataque fatal: 

ex-prefeito 

mata namorada 

secreta” 

“Ataque 

contra 

mulher e 

cunhada: ele 

é preso” 

“Fim de noite: 

briga de casal 

acaba em 

morte” 

“Pai suspeito 

some: filha é 

a vítima” 

“Marido 

mata duas 

esposas e dá 

risada” 

“Namorado 

confessa 

morte de 

companheira

” 

“Morte por 

engano: 

ataque 

dentro de 

hospital” 

“Triangulo 

fatal: amante 

escolhida 

para morrer" 

Nº de mortes 2 1 1 1 2 1 1 2 

Conflito 

Narrativo 

polícia tenta 

desvendar 

mistério: 

porque prefeito 

assassinou 

amante? 

Por menores 

de 

investigação 

e prisão de 

responsável 

por 

feminicídio 

Desentendiment

o leva a 

assassinato 

Pai mata 

filha para se 

vingar de ex-

mulher que 

quis se 

separar 

Marido 

perde a 

cabeça em 

briga e mata 

companheira 

Briga entre 

namorados 

resulta na 

morte de 

mulher 

jovem dá 

azar, é 

confundido 

com 

bandido e 

acaba 

assassinado 

em hospital 

amante 

pressiona 

homem a se 

separar e 

acaba morta 

por ele 
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Conflito real 

social 
feminicídio 

feminicídio 

(reportagem 

fala 

claramente) 

crime passional 

violência 

contra a 

mulher 

reportagem 

trata de 

violência 

doméstica a 

partir de 

sonora : 

"você 

mulher, que 

estiver 

sendo vítima 

de violência 

doméstica, 

denuncie" 

feminicídio 

(matéria não 

lida com a 

temática 

diretamente) 

crime 

organizado 

(matéria 

conecta o 

crime a 

disputa 

entre 

traficantes 

de drogas) 

feminicídio 

(matéria não 

aborda 

diretamente a 

temática) 

Estrutura da 

matéria 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 3 

sonoras+ 3 offs 

+ 2 passagens 

Grande 

reportagem 

(cabeça + 6 

sonoras + 3 

offs +1 

passagem) 

uso de triha 

sonora 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 3 

offs+ 1 

passagem + 

1sonoras) 

Grande 

reportagem 

(5 sonoras + 

1 passagem + 

2 offs) uso de 

trilha sonora 

Grande 

reportagem 

(Cabeça+ 6 

offs+ 9 

sonoras +2 

passagens) / 

uso de trilha 

sonora 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 6 

offs+ 9 

sonoras) 

Grande 

reportagem 

(3 offs+ 3 

sonoras + 1 

passagem) 

Grande 

reportagem 

(4 sonoras + 

5 offs+ 2 

passagens) 

Opiniões 0 0 

"apresentador: 

desentendiment

o que se tornou 

tragédia" 

0 

repórter 

assinala 

importância 

de denúncia 

apresentador

: "tome 

cuidado com 

as pessoas 

que você 

conhece na 

internet 

porque a 

internet...na 

internet, 

todo mundo 

é bonito" 

0 0 

Nº de 

entrevistados 

(sonoras) 

2 1 1 1 1 4 2 2 

Local do 

crime 
casa da vítima 

rua próxima 

à festa de 

fim de ano 

casa noturna 
casa do 

assassino 

garagem de 

casa 

casa da 

vítima 
hospital milharal 

Imagens de 

cobertura 

foto da vítia/ 

foto do agressor 

/ imagens da 

cidade onde 

aconteceu o 

crime 

foto da 

vítima/ foto 

do 

assassino/ 

imagens de 

carro usado 

no crime / 

foto da 

família da 

vítima 

fotos da vítima 

e da assassina/ 

entrada de casa 

noturna 

foto do 

agressor e da 

vítima / mãe 

em entrevista 

chorando 

imagens do 

criminosos 

rindo /fotos 

do casal 

velório cheio 

de pessoas/ 

foto da 

vítima/ 

imagens em 

close da 

professora 

chorando/ 

fotos do 

casal 

fotos da 

vítima e dos 

criminosos / 

externas do 

hospital 

/imagens de 

câmera de 

segurança 

que 

flagraram o 

ocorrido 

fotos do casal 

(homem e 

amante) + 

(homem e 

esposa) / 

muitas fotos 

do milharal 

onde corpo 

foi 

encontrado 

Característica 

dos 

entrevistados 

tio da vítima / 

policial 
delegado delegado 0 

irmão da 

vítima 

mãe/ pai / 

professora 

da vítia e 

assassino 

pai da 

vítima e 

delegado 

esposa do 

criminoso , 

mulher / 

policial 
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Característica 

do agressor 

(a) 

Homem, ex-

prefeito, 57 

anos 

homem, ex-

manorado da 

vítima 

mulher 
Homem, pai, 

53 anos 

Homem, 

marido, pai, 

homem, 25 

anos 

Wiliam - 

homem, 18 

anos / Jorge 

- homem, 

22 anos / 

Lucas - 

homem 21 

anos/ David 

- homem, 

21/ 

Emerson - 

homem 37 

anos 

homem, 

casado, 

trabalhava 

como caseiro 

Característica 

da vítima 
mulher, 37 anos 

mulher, 22 

anos, mãe 

mulher, mãe de 

dois filhos 

criança, 5 

anos 

mulher, 35 

anos, mãe 

mulher, 24 

anos 

homem, 19 

anos, 

estudante 

mulher, dona 

de 

floricultura 

Autoridades 

entrevistadas 

polícia de 

forma direta 

delegado, 

forma direta 
delegado 0 

polícia 

indiretament

e 

polícia de 

forma 

indireta 

delegado 
policial 

(diretamente) 

Link com 

outros crimes 
não não não não 

sim, 

assassinato 

de outra 

mulher 

não 

sim 

(matéria 

deixa 

subentendid

a conexão 

com tráfico 

de drogas) 

não 

Caracterizaçã

o simbólica 

do agressor 

ex-prefeito, 

político, calmo, 

simpático, 

casado, pai, se 

matou 

homem 

perigoso/ 

cometeu 

crimes 

graves / foi 

beber 

cerveja em 

bar depois 

do crime 

/tinha 

envolviment

o com 

tráfico / 

praticava 

roubos 

mulher, amiga 

de homem que 

discutia com ex-

mulher 

falou normal/ 

/'determinou 

que a vida da 

ex estaria 

acabada" / 

assustador, 

violento, 

capaz de 

qualquer 

coisa/ chutou 

a barriga da 

mulher 

grávida/ 

nunca 

aceitou 

separação 

frieza que 

impressiona 

/ voltou ao 

local do 

crime / 

tentou se 

entregar/ já 

havia 

matado ex-

mulher/ já 

havia sido 

preso/ 

oprimia, 

batia / acha 

difícil não 

voltar a 

matar 

"tentação 

demais" 

era 

namorado da 

vítima/ 

conheceu 

moça pela 

internet/ já 

havia 

praticado 

outros 

roubos/ 

voltou a 

dormir 

depois de 

apagar a 

vítima/ 

roubo a 

800,00 da 

jovem 

depois de 

matá-la 

5 

criminosos 

envolvidos 

com o 

tráfico de 

drogas, 

cada uma 

desenpenho

u uma 

função no 

crime 

pai de 

família, 

marido, 

amante, 

caseiro, se 

matou depois 

do crime, 

andava 

estranho, 

deixou 

mensagem se 

desculpando 

com esposa e 

filhos 

Caracterizaçã

o simbólica 

da vítima 

amante 

mãe, havia 

sido 

ameaçada / 

"se envolveu 

com 

criminosos 

enxergando 

uma 

sensação de 

poder" 

mãe de famíia, 

prima de mulher 

que discutia 

com ex-marido 

era 

apaixonada 

pelo pai 

deu um soco 

no agressor, 

vivia em 

cárcere 

privado 

estudante, 

trabalhadora, 

não ouviu 

conselho do 

pai, direita, 

não era 

drogada, 

ciumenta 

morto por 

engano, 

jovem 

amado pela 

família 

mulher 

bonita, 

vaidosa, 

gostava de 

mostrar 

autoconfianç

a, amante, 

done de 

floricultura, 

Caracterizaçã

o simbólica 

dos 

entrevistados 

chocado 0 0 

ex-mulher, 

havia sido 

agredida pelo 

ex-marido, 

desesperado 

irmão, não 

acredita no 

que 

aconteceu 

familiares e 

professora 

estão 

chocados e 

querem 

justiça 

pai da 

vítima sofre 

com o 

ocorrido 

esposa está 

chocada com 

o que 

aconteceu 
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com a morte 

da filha 

Caracterizaçã

o simbólica 

do crime 

chocante, 

deixou todos 

em choque, 

mistério, 

estrangulament

o, inacreditável 

golpes de 

faca, corte 

profundo, 

feminicídio 

golpes de 

canivete, briga 

crime 

horrível / fim 

de ano 

aterrorizante 

golpes de 

machado, 

briga, 

covardia 

briga por 

celular 

(ciúmes)/ 

"ela veio 

para cima de 

mim 

querendo 

brigar, 

segurei o 

pescoço 

dela, botei a 

mão na nuca 

dela" 

dor que 

nunca será 

preenchida / 

dispararam 

30 tiros / 

provas do 

crime são 

fortes 

a matou com 

golpes de 

faca / 

enforcado / 

acabou com a 

própria vida/ 

Caracterizaçã

o simbólica 

do local do 

crime 

cidade pequena 

é pacata 
0 casa noturna 

local 

trancado e 

aparentement

e normal 

garagem de 

casa, volta 

ao local 

ajudou 

polícia a 

encontrar 

assassino 

casa da 

vítima, 

corpo foi 

encontrado 

na cama do 

casal 

câmera de 

segurança 

do local 

ajudaram a 

identificaçã

o dos 

criminosos 

Fazendo 

onde agressor 

trabalhava, 

vítima 

gostava de 

passar dias 

livres no 

local, 

milharal fora 

da 

propriedade, 

árvore onde 

agressor se 

enforcou,  

"porteira 

fechada, tudo 

trancado" / "a 

rotina que foi 

transformada 

depois do 

crime que 

aconteceu" 

 

Anexo XII – Quadro 2 – Cidade Alerta – janeiro/ 2018 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Data de 

upload 
05/jan 18/jan 21/jan 15/jan 30/jan 10/jan 17/jan 31/jan 

Legenda 

“Pai é 

testemunha: 

irmão ataca 

irmã” 

“Zé 

promete 

vingança: 

cinco 

morrem 

“Pai 

maníaco 

volta para 

atacar com 

tudo” 

“Caso Eloizi: novas 

revelações do crime” 

“Sms 

proibido: 

marido vai 

se vingar” 

“O amor e 

o DJ: a 

última 

música de 

Gabi” 

“Soltura de 

cravinho 

envergonha o 

país” 

“Três 

pessoas e 

um segredo: 

Felipe está 

morto” 

Nº de mortes 1 5 1 1 1 1 2 1 
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Conflito 

Narrativo 

Irmão 

assassina irmã 

por não 

concordar com 

opinião dela 

sobre o fim de 

seu 

relacionament

o 

Criminoso 

promete 

vingança e 

mata 

família 

Homem  

abusa 

sexualment

e de filha, 

tenta matá-

la  por 

vingança de 

ex-esposa, 

mas acaba 

matando 

namorada 

do filho 

Home mata filha de 

ex-namorada por não 

se conformar com 

separação 

Ciúmes leva 

marido a 

assassinar 

esposa 

Namorada 

ciúmenta 

provoca ira 

de 

namorado e 

acaba 

assassinada 

por ele - 

materia se 

centra no 

mistério 

dos 

pormenores 

da morte 

Matéria 

aborda 

condicional de 

assassino - 

temática 

principal é o 

que jornal 

chama de leis 

muito brandes 

e impunidade 

Pais buscam 

filho 

desaparecido 

e descobrem 

que ele foi 

morto por 

vizinhos a 

mando de 

namorada 

Conflito real 

social 

crime 

passional  e 

violência 

contra a 

mulher 

crime 

organizado 

violência 

contra a 

mulher 

violência contra a 

mulher 

feminicídio 

(matéria não 

aborda 

diretamente) 

feminicídio 

- matéria 

não aborda 

a temática 

homicídio 

(parricídio) 

crime 

passional 

Estrutura da 

matéria 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 9 

off+ 10 

sonoras + 4 

passagens 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 5 

passagem+ 

5 offs+ 2 

sonoras+ 

uso de 

trilha 

sonora) 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 3 

passagens+ 

11 

sonoras+ 7 

offs) + 

matéria traz 

encenação 

do crime 

Grande reportagem 

(cabeça+ 1 sonora+ 3 

passagens+ 2 offs+ 

nota pé) / uso de 

trilha sonora 

Grande 

reportagem 

(cabeça+ 3 

offs+ 3 

sonoras+ 3 

passagens) 

grande 

reportagem 

(7 off+ 4 

passagens+ 

6 sonoras) / 

uso de 

trilha de 

suspense 

Reportagem 

(cabeça+nota 

pé+ 1 off) 

grande 

reportagem 

(cabeça+ 4 

passagens+ 

12 sonoras+ 

8 offs) 
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Opiniões 

repórter : 

"briga entre 

irmãos, o fim 

trágico" 

0 0 

Nota é / apresentador: 

", se no Brasil a 

legislação fosse 

severa, se ele se 

inspirasse em países 

como a China, para 

você ter uma ideia, 

não é intolerante é 

intolerante mais um. 

Eles não toleram o 

traficante de drogas e 

não toleram nem 

usuário de drogas. Na 

Indonésia, se você for 

detido pela polícia 

com mais de 5 g de 

qualquer tipo de 

droga, 

imediatamente, você 

vai para cadeia e vai 

ficar um bom tempo 

por lá" / "Tudo ao 

contrário do Brasil, 

tem que ter pena de 

morte aqui? Não 

evidentemente que 

não não. Não é a 

morte que você tem 

que dar mesmo que 

se a pessoa tiver 

entrado na cadeia 

porque matou 

alguém. Mas você 

precisa ter uma certa 

intolerância para que 

essas pessoas não 

cometerem esse tipo 

de crime, prisão 

perpétua muito muito 

possivelmente”  

Apresentado

r: 

"Casamento 

aparenteme

nte perfeito" 

/ "A 

imagem da 

família 

perfeita 

escondia na 

verdade um 

casamento 

em crise" 

  

Apresentar: A 

notícia que faz 

com que nós 

brasileiros 

trabalhadores 

inocentes 

acreditemos 

com ainda 

mais 

desconfiança 

no código 

penal do país / 

Hoje, esse 

homem que 

matou o casal 

está livre e vai 

cumprir o 

restante da 

pena em 

regime aberto, 

para vergonha 

de nós 

inocentes, para 

vergonha 

também das 

pessoas que 

trabalham 

defendendo a 

justiça 

brasileira/ 

Pode ter 

certeza,num 

país decente, 

esse rapaz 

jamais 

ganharia a 

liberdade 

jamais. Se não 

ficasse até o 

último dia da 

vida dele atrás 

das grade.s 

Sem dúvida 

nenhuma, esse 

menino seria 

levado para o 

corredor da 

morte. Aqui, 

no Brasil, 

corredor da 

morte não 

adianta muito, 

pelo contrário, 

muitos 

inocentes 

morreram, 

muita gente 

sem poder de 

defesa 

morreria, mas 

a prisão 

perpétua já 

passou da hora 

0 

Nº de 

entrevistados 

(sonoras) 

4 2 2 1 2 2 0 2 
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Local do 

crime 

casa do pai da 

vítima e do 

agressor 

casa de 

família 

rua próxima 

a casa da 

família 

terreno próximo à 

casa da vítima 

casa da 

família 

mata do 

lado do 

condomídio 

onde 

ocorria 

festa de 

final de ano 

casa do casal 
casa de 

vizinhos 

Imagens de 

cobertura 

foto dos 

irmãos, takes 

da entrevista 

com o pai de 

costas para 

câmera, 

reporter 

reconstitui em 

detalhes o 

crime, 

andando pelos 

comodos da 

casa, imagens 

de postagens 

do assassino 

em rede social, 

foto da coleção 

de facas, foto 

da arma do 

crime 

fotos das 

vítimas / 

imagens 

aéreas da 

casa/ 

imagens da 

estrada por 

onde 

criminoso 

fugiu/ 

imagens da 

operação 

policial / 

imagens do 

assassino 

sendo 

detido/ 

imagens do 

bar onde 

criminoso 

foi 

encontrado 

fotos da 

vítima com 

dramatizaçã

o do crime 

na 

perspectiva 

do 

assassino 

fotos da vítima 

/imagens de estrada 

de terra/ mãe com 

semblante triste / 

fotos do criminoso / 

externas de delegacia 

fotos do 

casal+foto 

da família 

com 

crianças 

borradas+im

agens de 

entrada da 

casa onde 

família 

mora+ close 

na porta de 

entrada da 

casa, plano 

abre e 

mostra 

grades que 

separam rua 

de quintal 

fotos do 

casa/ fotos 

do agressor 

/ foto da 

vítima/ 

imagens de 

entrevista 

com 

mulher que 

não quis ser 

identificada

/ imagens 

do 

condomínio 

onde festa 

ocorria/ 

imagens 

em detalhes 

do lugar 

onde o 

corpo foi 

encontrado 

imagens de 

arquivo do 

julgamento do 

crime 

foto do 

jovem 

assassinado, 

foto da 

namorada, 

foto dos 

vizinhos, 

imagens dos 

locais onde 

buscas 

ocorreram, 

imagens da 

casa onde 

jovem foi 

morto e 

enterrado 

Característica 

dos 

entrevistados 

pai - idoso, 2 

filhos / 

delegado/ ex-

marido da 

vítima, homem 

- meia idade / 

agressor 

Irmão de 

uma das 

vítimas - 

homem / 

policial 

ex-esposa - 

mulher, 

mãe de 5 

filhos / 

vizinho - 

homem/ 

enteado - 

homem, 18 

anos 

mulher, mãe 

vizinha - 

mulher / 

amigo - 

homem 

amiga - 

mulher / 

delegado 

0 
Mulher / 

Homem 

Característica 

do agressor 

(a) 

homem, 19 

anos, irmão da 

vítima 

Homem 
homem, 38 

anos 
homem, 47 anos 

homem, 

marido, pai 
homem 

2 Homens  1 

mulher 

Fran -

Mulher, 

namorada, 

mãe / Dirce, 

35 anos, 

mulher / 

Paulo, 35 

anos homem 

Característica 

da vítima 

mulher, 22 

anos, mãe 

5 

familiares 

um 

homem, 

uma 

mulher, 

uma 

criança, 

dois jovens 

mulher, 17 

anos 
menina, 12 anos 

mulher, 33 

anos, 

esposa, mãe 

mulher, 20 

anos 

homem,  

engenheiro / 

mulher / 

psiquiatra 

Homem, 23 

anos 

Autoridades 

entrevistadas 
delegado Policial delegado polícia indiretamente não delegado 

polícia de 

forma indireta 

polícia - 

aparece de 

forma 

indireta 

Link com 

outros crimes 
não 

sim 

(tentativa 

de 

homicídio 

sofrida por 

agressor) 

sim (abuso 

sexual / 

tentativas 

de 

homicídios/ 

roubos) 

não não não sim não 
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Caracterizaçã

o simbólica 

do agressor 

usuário de 

drogas, 

ciumento, não 

aceitava fim 

do 

relacionament

o, tinha inveja 

da irmã, não 

aceitava  

opinião da 

moça sobre 

seu 

relacionament

o, fugiu depois 

do crime, 

tentou matar 

companheira / 

criado sem 

valores / 

transtornado / 

desfigurado de 

feição/ homem 

sem controle 

Não era de 

não cumpir 

vingança / 

sofreu 

tentativa de 

homicídio 

/fazia 

ameaças à 

família 

pedófilo / 

não 

aceitava 

fim do 

relacionam

ento / 

cometia 

roubos/ 

tentou 

matar a 

filha e a ex 

mulher 

várias 

vezes/ 

planejou o 

crime/ 

desejava se 

vingar / 

foragido 

parecia ser pessoa de 

confiança / não era 

mais o homem que a 

mulher deseja va ter 

próximo da filha/ 

ajudava a família/ 

amigo/ agressivo/ 

brigas constantes / 

monstro, psicopata 

lado 

monstruoso, 

comportame

ntos 

estranhos, 

tranquilo 

dj, brigava 

muito com 

namorada, 

comandou 

festa de fim 

de ano, 

tentou 

despistar 

autoridades

, não 

reportou 

sumisso da 

jovem 

frios/ 

arrependidos / 

bom 

comportament

o 

vizinhos e 

namorada / 

Paulo não se 

sente 

culpado / 

namorada 

nega ter 

envolviment

o 

Caracterizaçã

o simbólica 

da vítima  

mãe de dois 

filhos, cuidava 

de pai 

cadeirante, era 

boa mãe, 

criada sem 

valores, 

adotiva, 

tentava 

aconselhar o 

irmão 

familiares - 

agricultor 

era 

principal 

alvo 

(sossegado, 

tranquilo, 

trabalhador

) / mulher 

(nora, 

mulher 

doce, cega) 

/ pagaram 

por estar 

no lugar 

errado 

menina 

linda, 

estava feliz 

demais, 

dava 

conselhos 

ao agressor 

menina linda, feliz, 

estudiosa, gostava de 

animais, sonhava em 

ser veterinária 

mulher 

tranquila 

bonita, 

vaidosa, 

cheia de 

vida, 

ciumenta, 

brigava 

muito com 

namorado 

docilidade / 

inocência 

brigava 

muito com a 

namorada, já 

a havia 

agredido 

Caracterizaçã

o simbólica 

dos 

entrevistados 

Pai - idoso, 

cadeirante, luta 

contra câncer, 

tem medo do 

filho / 

delegado - 

chocado com 

crime / nunca 

viu um crime 

tão chocante 

irmão - não 

entendeu 

nada 

ex-esposa 

(chocada, 

tem medo 

de que o 

agressor 

volte a 

atacar) 

boa mãe, triste, 

desolada, não tem 

mais motivos para 

sorrir 

supresos, 

achavam 

que casal 

tinha 

nascido uma 

para o outro 

amiga não 

acredita em 

suicídio 

0 
pai e mãe 

desolados 

Caracterizaçã

o simbólica 

do crime 

fim trágico/ 

golpes de faca 

/ crime que 

chocou 

policiais 

experiêntes/ 

atingiu 

imediatamente 

a irmã 

vingança, 

tiros, 

facadas, 

luta 

corporal 

vingança/ 

golpes de 

faca/ pior 

cena que vi 

na vida / 

fim trágico 

ataque cruel, 

barbaridade 

resultado de 

um 

casamento 

em crise. 

Tiros de 

madrugada, 

ciúmes 

verdadeiro 

mistério, 

uma briga, 

discussão 

por ciúmes, 

corpo 

encontrado 

pendurado 

em árvore / 

falso 

suicídio/ 

muito 

estranho/ 

fim 

misterioso 

brutalidade / 

violência 

Namorada 

mandou 

vizinhos 

materem 

vítima 

devido a 

agressões 

sofridas/ 

Jovem foi 

morte e 

enterrado em 

casa  

Caracterizaçã

o simbólica 

"Lar que era 

símbolo da 

família, agora 

Casa 

grande, 

comunidad

Local é 

percorrido 

pela 

área rural, 

completamente 

isolada 

casa da 

família vira 

terreno 

baldío 

próximo a 

mansão da 

família 

Casa de 

vizinhos / 

enterraram 



 
 

 
270 

 

do local do 

crime 

carrega a 

marca de uma 

tragédia 

e simples, 

cena de 

terror, 

corpos 

estavam 

espalhados 

em vários 

cômodos  

repórter que 

mostra 

como  foi a 

tentativa de 

fuga da 

vítima 

cenário de 

um crime 

condomínio 

de luxo/ 

cenário do 

crime cheio 

de 

perguntas e 

respostas / 

uma das 

praias mais 

badaladas / 

cenário 

sugeria 

suicídio/ 

"No local 

escuro, à 

noite, sem 

câmeras de 

segurança" 

/ cenário 

perfeito 

para o 

crime 

vítima 

próximo a 

churrasqueir

a e fizeram 

churrasco 

com corpo 

ali 

 

Anexo XIII – Quadro 2 – Brasil Urgente – janeiro / 2018 

 

Data de 

upload 
02/jan 04/jan 08/jan 05/jan 05/jan 05/jan 11/jan 11/jan 

Legenda 

“homem 

mata esposa 

e morre em 

acidente” 

“O homem é 

encontrado 

morto” 

“Violência 

doméstica 

marca fim de 

semana” 

“Homem é 

morto com 

vários tiros” 

“padrasto é 

acusado de 

matar 

enteado” 

0 

“Professora é 

morta com 

golpes de 

faca” 

“Mulher é 

estrangulada 

pelo marido” 

Nº de mortes 2 1 3 1 1 1 1 1 

Conflito 

Narrativo 

homem 

"acaba" 

assassinando 

mulher e em 

fuga provoca 

acidente com 

vítima fatal 

Mistério que 

ronda assassinato 

entre irmãos 

Matéria fala 

sobre grande 

índice de 

feminicídio 

em São 

Paulo 

Mistério 

sobre morte 

decorrente 

de briga 

entre 

vizinhos 

briga vai 

longe demais 

e acaba em 

morte 

Mistério 

ronda 

assassinato 

de jovem 

encontrado 

morto em 

estrada 

Duas 

mulheres 

assassinadas 

por seus 

maridos 

Matéria 

relata 

feminicídi 

Conflito real 

social 

feminicídio / 

matéria trata 

como briga 

que saiu do 

controle 

crime passional feminicídio 
não se sabe 

notivação 

crime 

passional 
assassinato 

feminicídio 

(matéria não 

trata 

diretamete) 

feminicídio 

Estrutura da 

matéria 

reportagem 

(cabeça+ 1 

off+ nota pé) 

reportagem: 

cabeça+passage

m + nota pé / uso 

de trilha sonora 

reportagem 

(cabeça+ 

reporter 

conversa 

com 

apresentador 

ao vivo) / 

uso de trilha 

de suspense 

Reportagem 

(cabeça+ 

reporter ao 

vivo+ off 1+ 

nota pé) / 

uso de trilha 

de suspense 

entrada ao 

vivo 

(cabeça+ 

reporter ao 

vivo+ nota 

pé) 

nota coberta 
Entrada ao 

vivo 

entrada ao 

vivo 
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Opiniões 

Apresentador

: "uma 

história 

triste" 

Apresentador: "a 

família fica 

totalmente 

desmoralizada" / 

Onde é que a 

nossa sociedade 

vai chegar para 

gente continuar 

tendo relatos e 

esses crimes 

continuarem 

acontecendo? A 

família vai por 

água abaixo, os 

valores, a ética 

moral e os 

valores da 

família já estão 

se perdendo a 

cada dia” 

Apresentado

r usa casos 

para 

enfatizar a 

necessidade 

de leis mais 

rígidas e 

pena de 

morte 

0 

Apresentado

r trata com 

motivo banal 

apresentador

: Não é 

comum né 

ninguém 

imprimir 

uma 

agressão tão 

brutal dessa 

contra uma 

pessoa 

gratuitament

e não. Pode 

haver aí uma 

discussão e 

alguém 

acabou 

motivando a 

raiva do 

outro. É um 

caso ainda a 

ser 

esclarecido 

0 0 

Nº de 

entrevistados 

(sonoras) 

0 0 0 0 0  0 0 

Local do 

crime 
casa do casal casa da vítima 

todas as 

vítimas 

foram mortas 

em casa 

casa do 

agressor 

casa da 

família 
estrada rural 

nas casas das 

vítimas 

casa da 

vítima 

Imagens de 

cobertura 

fotos do 

carros 

batidos e 

fotos de 

vítimas 

externas de 

condomínio onde 

crime ocorreu 

reporter em 

rua fala ao 

vivo 

foto do 

suspeito 

sendo detido 

0 
foto de corpo 

em desfoque 

fotos das 

vítimas e dos 

agressores 

imagens da 

rua onde 

assassinato 

aconteceu/ 

foto da 

vítima e do 

agressor 

Característica 

dos 

entrevistados 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Característica 

do agressor 

(a) 

Homem, 63 

anos 

homem, irmão 

da vítima 

homens, um 

de 51, 38 e 

18 anos 

homem, em 

regime 

semiaberto 

homem, 25 

anos 
0 

homem / 

homem, 28 

anos 

homem, 57 

anos 

Característica 

da vítima 

Mulher / 

Homem, 

pastor, 25 

anos 

homem, 20 anos 

mulheres, 

uma tem 44 

anos 

homem, 36 

anos 

homem, 20 

anos 

jovem 22 

anos 

mulher/ 

mulher, 36 

anos 

mulher, 49 

anos 

Autoridades 

entrevistadas 
0 

polícia, 

indiretamente 

polícia 

indiretament

e 

polícia, 

indiretament

e 

polícia 

indiretament

e 

polícia 

indiretament

e 

polícia, 

indiretament

e 

polícia, 

indiretament

e 

Link com 

outros crimes 
não não sim não não não não não 

Caracterizaçã

o simbólica 

do agressor 

perdeu a 

cabeça, idoso 
irmão da vítima 

maridos, 

perderam a 

cabeça 

vizinho padrasto 0 

violentos já 

agrediram 

antes suas 

esposas 

bebia 

demais, 

alcóolatra 

Caracterizaçã

o simbólica 

da vítima 

0 morto pelo irmão 
esposas e 

namorada 

vizinho, 

recém saído 

da cadeia 

enteado 0 

uma delas 

era 

professora 

0 
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Caracterizaçã

o simbólica 

dos 

entrevistados 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Caracterizaçã

o simbólica 

do crime 

história triste, 

falta de 

consciência e 

de esfriar a 

cabeça 

tragédia, sete 

disparos, 

mistério 

crime grave, 

fruto de falta 

de conversa, 

discussão de 

cabeça 

quente / 13 

facadas, 

disparos, 

golpes de 

faca 

briga de 

vizinhos, 

motivos 

banais, 

morto por 

tiros 

discussão 

banal, 

tragédia, luta 

corporal, 

golpes de 

faca 

ferimentos 

de faca 

crime 

bárbaro, 

coverdia, 

discussão 

tragédia, 

briga, 

feminicídio 

Caracterizaçã

o simbólica 

do local do 

crime 

0 0 0 0 0 zona rural 0 0 

 

Anexo IV – Quadro 2 – Brasil Urgente – maio / 2018 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Data de 

upload 
22/mai 03/mai 03/mai 16/mai 30/mai 23/mai 23/mai 23/mai 

Legenda 
“Executado 

com fuzil” 

Executado 

na porta de 

bar: 

assassino e 

vítima 

disputavam 

a mesma 

mulher” 

“45 mortos 

em 3 dias: 

onda de 

violência em 

Belém do 

Pará” 

“Palhaço 

agredido 

morre” 

“Caminhoneir

o morto em 

rodovia” 

“Execução 

em 

mercado: 

vendedor 

pode ter 

sido vítima 

de 

vingança” 

“Crime 

passional: 

jovem é 

morta por ex 

namorado 

por causa de 

ciúmes” 

“Matou filho e 

enteado: pastor 

tenta enganar a 

polícia, mas 

foi preso” 

Nº de mortes 1 1 

45 (mas 

reportagem 

fala de 2) 

1 1 1 1 2 

Conflito 

Narrativo 

Ex traficante é 

assassinado 

misteriosament

e 

Disputa 

amorosa - ex 

mata atual  

sofrimento 

de família de 

militares 

assassinados 

Palhaço 

brutalmente 

agredido 

morre 

Briga em 

greve dos 

caminhoneiros 

resulta em 

morte 

vendedor é 

executado 

por 

vingança 

homem mata 

namorada 

por ciúmes 

Investigações 

sobre caso de 

pastor que 

abusou e 

matou filho e 

entedeado e 

forjou 

incêndio 

Conflito real 

social 

tráfico de 

drogas (fica 

claro na 

narrativa) 

crime 

passional 

crime 

organizado - 

bandidos 

matando 

militares 

0 greve execução 

feminicídio 

(matéria não 

aborda 

diretamente) 

pedofilia e 

homicídio 

Estrutura da 

matéria 

reportagem (3 

offs+ 3 

passagens) 

reportagem 

(2 offs+ 1 

passagem) 

reportagem 

(off 5+ 1 

passagem+3 

sonoras) 

reportagem  

(3 sonoras + 3 

offs + 3 

passagens 

vivo com 

inspetor de 

segurança 

reportagem 

(2 offs+ 1 

sonora+ 1 

passagem) 

reportagem 

(3 sonoras+ 

5 offs+ 1 

passagem) 

reportagem (3 

passagens, 2 

sonoras, 4 

offs) 
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Opiniões 0 0 0 0 

apresentador: 

Quantas 

pessoas estão 

querendo tirar 

a ordem do 

Brasil em 

momento tão 

difícil como 

esse que a 

gente vem 

enfrentando 

nesses últimos 

dias. Mataram 

um rapaz, 

tiraram uma 

vida de um 

trabalhador” 

0 

"mas o 

ciúme e a 

agressividad

e do homem 

que um dia 

fez juras de 

amor 

terminou 

com o 

encanto da 

jovem" 

0 

Nº de 

entrevistados 

(sonoras) 

0 0 3 3 1 1 1 1 

Local do 

crime 

entrada de 

oficina de 

carros 

saída de bar 

açougue / 

entrada de 

casa / bar 

rua rodovia mercado 
casa da 

vítima 
casa da família 

Imagens de 

cobertura 

imagens de rua 

onde ocorreu o 

crime / close 

da vítima 

estirada no 

chão 

imagem do 

crime 

gravada pela 

câmera de 

segurança / 

fotos da 

vítima / 

fotos do 

assassino 

imagens de 

corpo 

debruçado 

em mesa de 

bar / 

imagens de 

viatura 

cercada de 

pessoas 

/imagem de 

famílias em 

ministério 

público 

imagens de 

família em 

velório/ fotos 

da vítima / 

imagens do 

crime 

captadas por 

câmera de 

segurança / 

foto do 

agressor 

imagens do 

crime 

captadas por 

câmera de 

segurança de 

posto 

imagens do 

crime 

captado por 

câmeras de 

segurança 

imagens de 

velório/ 

imagens de 

caixão sendo 

levado a 

local de 

sepultament

e / 

simulação 

dos últimos 

passos da 

vítima 

imagens de 

trabalho da 

perícia, foto 

das crianças 

assassindas, 

foto do pastor, 

imagens de 

casa 

incendiada 

Característica 

dos 

entrevistados 

0 0 

parente / 

policial / 

vereador 

parente, filho, 

esposa 

inspetor da 

Polícia 

Rodoviária 

federal 

delegado delegado delegado 

Característica 

do agressor 

(a) 

4 homens 
homem, 26 

anos 
criminosos 

homem 56 

anos 
não se sabe 2 homens homem homem 

Característica 

da vítima 

homem, 26 

anos 

homem, 30 

anos 

homens ( um 

de 45 anos) 

homem, 36 

anos 
homem 

homem, 60 

anos 

mulher, 25 

anos 

crianças 

menores de 

idade 

Autoridades 

entrevistadas 

polícia, 

indiretamente 

polícia, 

indiretament

e 

polícia 

indiretament

e 

polícia, 

indiretamente 

inspetor da 

Polícia 

Rodoviária 

federal 

delegado, 

diretamente 

delegado, 

diretamente 
delegado 

Link com 

outros crimes 
não não não 

sim (tiveram 

várias 

reportagens 

sobre o caso) 

não / link com 

reportagens da 

greve 

não não 

sim, tiveram 

outras 

reportagens 

Caracterizaçã

o simbólica 

do agressor 

4 homens 

encapuzados, 

provavelmente 

relacionados 

com o crime 

organizado 

ex-

namorado, 

premeditou 

o crime, 

queria briga, 

ciumento 

criminosos 

motorista, 

teve ataque de 

fúria, 

covarde, 

foragido 

completament

e alheio ao 

movimento/ 

nem 

caminhoneiro 

é 

homem de 

moletom 

bege e 

homem de 

roupa azul, 

executar 

assassinato 

por dívida 

intolerante, 

ciumento, já 

havia 

agredido e 

ameaçado 

antes, 

agressivo 

pastor, pai e 

padrasto, 

forjou 

incendiu, 

abusou 

sexualmente 

de crianças 
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Caracterizaçã

o simbólica 

da vítima  

ex-detento / ex-

traficante 

namorado, 

teve muito 

medo, tentou 

fugir 

militares 

palhaço, fazia 

bicos em 

circo, estava 

desempregado

, menino bom, 

trabalhador, 

bom pai 

caminhoneiro 

trabalhador 

comerciante

, tinha 

dívida, 

trabalhador, 

honesto, 

sem 

inimigos 

mãe de dois 

filhos, 

trabalhadora

, boa dona 

de casa, 

alegre, 

esforçada 

crianças 

vulneráveis 

Caracterizaçã

o simbólica 

dos 

entrevistados 

0 0 

esposas das 

vítimas - em 

agonia/ 

vereador/ 

delegado 

indignados, 

clamam por 

justiça 

inspetor da 

Polícia 

Rodoviária 

federal que 

investiga o 

caso 

0 0 

delegado se 

diz estarrecido 

pela 

monstruosidad

e e 

perversidade 

do caso 

Caracterizaçã

o simbólica 

do crime 

execução 

violenta à luz 

do dia 

crime 

passional / 

premeditado

/  pivô seria 

mulher 

requintes de 

crueldade/ 

brutalmente 

assassinado/ 

degolaram o 

pescocinho 

dele/ 

furaram com 

faca de 

açogueiro/ 

disparos/ 

atiraram em 

carro 

briga/ 

covardia/ 

crueldade/ 

chutes/ 

confusão com 

malabares 

crime bábaro, 

pedrada 

execução 

por 

vingança / 

briga por 

dívida 

pegou faca 

para matá-la, 

fim de juras 

de amor 

peverso, 

monstruoso, 

abuso sexual, 

assassinato 

Caracterizaçã

o simbólica 

do local do 

crime 

oficina, lugar 

movimentado 

saída de bar 

/ local com 

câmeras de 

segurança 

açougue / 

entrada de 

casa / bar 

rua 

movimentada 

posto de 

gasolina, lugar 

onde 

acontecia 

manidestação 

mercado 

com câmera 

de 

segurança 

0 
casa 

incendiada 

 

  Anexo XV – Quadro 2 – Brasil Urgente – agosto/ 2018 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Data de 

upload 

10/ago 09/ago 05/ago 06/ago 09/ago 10/ago 09/ago 20/ago 

Legenda “Soldado 

Juliane 

executada: 

últimos 

momentos 

de vida em 

Paraisópolis

” 

“Maníaco: 

mais de dez 

vítimas” 

“PM 

desaparecida

” 

“Moto da 

PM 

localizada” 

Caso 

Juliane: 2 

presos 

Soldado 

Juliane 

executada: 

foto mostra 

cena do 

crime” 

Soldado Juliane 

executada: ruiva é 

procurada para 

prestar 

esclarecimentos 

“Crime do 

sofá: 

maníaco 

que matou 

copeira fez 

4 vítimas” 

Nº de mortes 1 10 (matéria 

se centra em 

1) 

1 1 1 1 1 4 

Conflito 

Narrativo 

Policial 

executada 

por bandidos 

- matéria 

traz útimos 

dias de vida 

Policial 

assassinou e 

violentou 

mais de 10 

mulheres 

Policial 

executada 

por bandidos 

- 

reconstituiçã

o de como 

foram 

últimos 

momentos 

com 

familiares e 

vizinhos 

Policial 

executada 

por bandidos 

- 

reconstituiçã

o de como 

foram 

últimos 

momentos 

com 

familiares e 

vizinhos 

Policial 

executada 

por 

bandidos - 

investigação 

prede dois 

dos 

suspeitos 

Policial 

executada 

por 

bandidos - 

matéria traz 

como 

investigação 

achou local 

do cativeiro 

Policial executada 

por bandidos, 

polícia procura 

mulher envolvida 

Descoberto 

assassino de 

copeira 

desaparecid

a 
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Conflito real 

social 

crime 

organizado - 

disputas 

entre 

policiais e 

bandidos 

feminicídios

, 

assassinatos 

em série 

crime 

organizado - 

disputas 

entre 

policiais e 

bandidos 

crime 

organizado - 

disputas 

entre 

policiais e 

bandidos 

crime 

organizado - 

disputas 

entre 

policiais e 

bandidos 

crime 

organizado - 

disputas 

entre 

policiais e 

bandidos 

crime organizado - 

disputas entre 

policiais e bandidos 

feminicídio 

/ violência 

contra a 

mulher / 

assassinato 

em série 

Estrutura da 

matéria 

reportagem 

(2 offs+ 1 

passagem) 

reportagem 

(3 offs+ 2 

sonoras) 

reportagem ( 

3 sonoras+3 

offs+ 2 

sonoras 

reportagem ( 

3 sonoras+3 

offs+ 2 

sonoras 

reportagem 

(4 sonoras+ 

4 offs) 

nota coberta Reportagem (2 offs 

+1 passagem) 

reportagem 

(2 sonoras+ 

3 offs + 1 

passagem) 

Opiniões repórter: 

"caso tem 

pontos a 

serem 

esclarcidos" 

0 0 0 0 0 0 0 

Nº de 

entrevistados 

(sonoras) 

0 0 2 2 2 0 0 2 

Local do 

crime 

bar do litrão 

(comunidad

e 

Paraisópolis

) 

não 

especificado 

comundade comundade bar do litrão 

/ 

paraisópolis 

paraisópolis bar do litrão / 

paraisópolis 

casa do 

criminoso 

Imagens de 

cobertura 

fotos de PM, 

simulação 

gráfica da 

ocorrência/ 

destaque do 

boletim de 

ocorrência 

imagens de 

trabalho de 

agentes do 

IML, fotos 

da vítima, 

fotos do 

assassino 

fotos da 

vítima, 

imagens 

aéreas de 

comunidade 

fotos da 

vítima, 

imagens 

aéreas de 

comunidade 

imagens da 

comunidade

/ foto dos 

presos/ 

fotos da 

PM/ 

imagem de 

carro onde 

corpo foi 

encontrado/ 

foto de 

armas e 

dinheiros 

apreendidos 

imagens de 

ação 

policial na 

comunidade

/ imagens 

de 

testemunhas 

sendo 

levadas à 

delegacia 

fotos de juliane, 

imagens da 

delegacia, destaque 

de boletim de 

ocorrência / 

simulação gráfica da 

ação/ imagens 

aéreas de 

comunidade/imagen

s de entrada do bar 

imagens do 

criminosos 

de sendo 

detido/ foto 

de uma das 

vítimas 

Característica 

dos 

entrevistados 

0 0 mãe, mulher 

idosa / 

vizinha, 

mulher, 

jovem 

mãe, mulher 

idosa / 

vizinha, 

mulher, 

jovem 

delegada/ 

secretário 

de 

segurança 

0 0 homens 

Característica 

do agressor 

(a) 

Ruiva - 

mulher 19 

anos 

Homem, 30 

anos 

0 0 3 homens homens e 

mulher 

mulher homem 

Característica 

da vítima 

mulher, 22 

anos 

mulher mulher, 

policial 

mulher, 

policial 

mulher mulher mulher 4 mulheres, 

mães 

Autoridades 

entrevistadas 

polícia de 

forma 

indireta 

delegada, 

forma 

indireta 

0 0 delegada ; 

secretário 

de 

segurança 

DHPP polícia, 

indiretamente 

0 

Link com 

outros crimes 

sim (várias 

reportagens 

sobre o 

caso) 

não sim (várias 

matérias 

sobre o caso 

ao longo do 

mês) 

sim (várias 

matérias 

sobre o caso 

ao longo do 

mês) 

sim (várias 

máterias 

sobre o caso 

ao longo do 

mês) 

sim (várias 

máterias 

sobre o caso 

ao longo do 

mês) 

sim (várias máterias 

sobre o caso ao 

longo do mês) 

sim 

(noticiário 

trouxe 

várias 

matérias 

sobre o caso 

em agosto) 
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Caracterizaçã

o simbólica 

do agressor 

mulher, 

dançaram 

juntas, ficou 

com vítima, 

entregou 

vítima para 

bandidos, 

testemunha-

chave, não 

tem provas 

que a 

incrimine 

policial, 

maníaco, 

acusado de 

13 estupros, 

obrigava 

vítimas a 

falarem 

nome e 

idade em 

vídeo ante 

de estuprá-

las, 

conhecia 

vítimas 

através de 

redes 

sociais, 

acreditava 

estar seguro 

devivo à 

profissão 

0 
 

criminosos , 

sabiam do 

plano de 

sequestrar 

policial 

traficanes Mulher misteriosa, 

dançou e beijou 

policial, possível 

testemunha 

acostumado 

com 

impunidade/ 

sabia que 

era 

procurado/ 

fazia bicos/ 

não parava 

em serviço/ 

foi inspetor 

de escola/ 

foi 

segurança 

em boate 

onde marido 

de vítima 

trabalha/ era 

solicito/ 

querido 

entre as 

crianças 

Caracterizaçã

o simbólica 

da vítima 

policial, não 

revelou que 

era pm 

jovem, 

cabelos 

pretos e 

longos / 

presença 

marcante/ 

tatuagem de 

borboletae 

piercing no 

umbigo 

policial, 

estava feliz, 

era discreta, 

saiu com 

amigos 

policial, 

estava feliz, 

era discreta, 

saiu com 

amigos 

PM PM policial copeira, 

esposa, mãe 

Caracterizaçã

o simbólica 

dos 

entrevistados 

0 0 mãe - triste / 

vizinha não 

sabia que era 

policial 

mãe - triste / 

vizinha não 

sabia que era 

policial 

0 0 0 paretente de 

uma vítima 

/ tia de 

namorada 

de 

estuprador 

Caracterizaçã

o simbólica 

do crime 

execução estupro em 

série 

0 0 cativeiro sequestro de 

policial 

execução estupro e 

assassinato / 

corpo 

escondido 

em sofá 

Caracterizaçã

o simbólica 

do local do 

crime 

bar, festa, 

comunidade 

0 0 0 bar do litrão 

/ 

paraisópolis 

comunidade comunidade casa é local 

de execução 

e de 

depósito de 

corpo 

 

Anexo XVI – Quadro 2 – Brasil Urgente – dezembro / 2018 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Data de 

upload 

07/dez 05/dez 10/dez 07/dez 03/dez 09/dez 10/dez 07/dez 

Legenda “Inferno 

em 

milagres: 

bandidos 

e família 

refém, 

estão 

entre os 

13 

mortos” 

“Bandido 

faz idosa 

refém” 

“Briga em 

tabacaria em 

morte” 

“Hoje: 

inferno em 

milagres” 

“Ladrões 

matam 

advogado” 

“Novo cangaço: 

emoção e revolta no 

enterro das vítimas” 

“Garota 

assassinada: 

jovem sai 

de festa e é 

executada 

no caminho 

de casa” 

“Família 

refém morta 

no Ceará: 

no sul, 

bandidos 

fizeram 

dezenas de 

reféns” 
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Nº de mortes 5 1 1 1 1 5 1 (matéria não 

especifica o 

número) 

Conflito 

Narrativo 

Amigo 

deabafa 

sobre 

assassinat

o de 

família 

Bandido usa 

refém para 

se proteger 

da polícia 

briga resulta 

em assassinato 

Assalto em 

banco deixa 

11 mortos 

homem 

assassinado 

na porta de 

casa 

Matéria mostra dor 

de familiares de 

pessoas mortas em 

assalto à banco 

Mistério 

sobre 

execução de 

jovem 

matéria traz 

depoimento

s para 

reconstituir 

o desespero 

sentido por 

pessoas que 

presenciara

m o crime 

Conflito real 

social 

Latrocínio Latrocínio homicídio latrocínio latrocínio confronto entre 

polícia e bandidos 

/latrocínio 

possibilidad

e de 

feminicídio 

latrocínio 

Estrutura da 

matéria 

entrevista  nota coberta Reportagem (5 

off+ 3 sonoras 

+ 1 passagem) 

nota coberta nota coberta grande reportagem 

(5sonoras+ 6 

offs+1passagem) 

grande 

reportagem 

(4 offs+ 3 

sonoras+ 1 

passagem) 

grande 

reportagem 

(6 off+ 2 

passagens+ 

4 sonoras) 

Opiniões 0   0 0 0 0 0 Jornal 

acredita em 

onda de 

assaltos a 

bancos  

Nº de 

entrevistados 

(sonoras) 

1 0 1 0 0 4 3 3 

Local do 

crime 

estrada valência tabacaria banco entrada da 

casa da 

vítima 

estrada rua de casa estrada 

Imagens de 

cobertura 

porta do 

IML 

crime e 

morte de 

bandido é 

mostra a 

partir de 

imagem 

amadora/ 

pode-se ver 

em detalhes 

momento 

em que 

criminoso 

recebe 

disparos 

imagens 

externas do 

estabeleciment

o/ imagens de 

câmeras de 

segurança que 

captaram o 

crime /fotos da 

vítima 

imagens de 

câmera de 

seguraça/ 

imagem de 

corpos 

sendo 

recolhidos 

crime é 

mostrado na 

íntegra 

imagens do velório 

/pessoas chorando/ 

imagens do 

confronto/ fotos das 

vítimas/ imagem de 

pessoas em volta de 

caixões/ imagem de 

escudo humano 

fotos da 

vítima/ 

imagem do 

pai 

chorando/ 

imagens do 

local do 

crime 

vídeos 

amadores 

que 

captaram o 

crime 

Característica 

dos 

entrevistados 

amigo de 

vítima 

0 homem 0 0 homens, mulheres e 

adolescentes 

homem, 

mulher 

homens e 

mulheres 

Característica 

do agressor 

(a) 

homens homem homem homens homens homens homens homens 

Característica 

da vítima 

5 pessoas senhora 83 

anos 

homem,24 anos mulheres, 

homens, 

crianças 

homem, 61 

anos 

home, 49 anos/ 

adolescente, 14/ 

mulher, 41 anos/ 

homem, 60/ 

adolescente, 13 

jovem, 17 

anos 

homens e 

mulheres 

Autoridades 

entrevistadas 

0 indiretament

e 

0 polícia, 

indiretament

e 

polícia 

indiretament

e 

polícia, 

indiretamente 

0 delegado, 

diretamente 

Link com 

outros crimes 

sim 

(noticiário 

traz várias 

matérias 

não não sim 

(noticiário 

traz várias 

matérias 

sobre o caso 

não sim (noticiário traz 

várias matérias 

sobre o caso 

não sim 

(noticiário 

traz várias 

matérias 

sobre o caso 
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sobre o 

caso 

Caracterizaçã

o simbólica 

do agressor 

bandidos, 

assaltante

s de 

banco, 

fizeram 

escudo 

humano 

com 

reféns 

assaltante, 

acaba morto 

foi violento 

sem motivação 

criminosos 

encapuzados 

bandidos 

covardes 

novo 

cangaço/bandidage

m/ bandidos 

encapuzados 

criminosos 

armados 

criminosos / 

reicidentes 

no crime 

Caracterizaçã

o simbólica 

da vítima  

bom filho, 

bom 

esposo, 

bom pai, 

trabalhado 

velhinha salvou o amigo/ 

quis tirar 

satisfação 

dez pesoas, 

até crianças 

feitas reféns 

/ foram 

feitas de 

escudo 

humano 

advogado, 

pai de 

família/ 

reagiu/ lutou 

pela vida 

família divertida família 

Caracterizaçã

o simbólica 

dos 

entrevistados 

empresári

o 

0 amigo da 

vítima/ foi 

salvo por ela 

0 0 familiares pedem 

justiça, e fiz da 

bandidagem 

pai e mãe 

estão 

incrédulos 

com o que 

aconteceu 

sentem 

sensação de 

impunidade 

Caracterizaçã

o simbólica 

do crime 

assalto à 

banco, 

família 

morre em 

troca de 

tiros 

policial 

acabou 

abatendo 

criminoso 

briga/ carro 

arremessou 

jovem com 

violência 

inferno / 

tiroteio / 

escudo 

humano 

luta 

corporal/ 

roubo a 

carro/ 

disparos 

tragédia/ assalto a 

banco/ escudo 

humano 

morte é um 

mistério 

bandidos 

fugiram 

atirando/ 

escudo 

humano/ 

fuga/ataques 

simultâneos 

Caracterizaçã

o simbólica 

do local do 

crime 

estrada cidade 

pacata mas 

que às vezes 

é 

surpreendida 

por bandidos 

saída de bar/ 

câmera de 

segurança 

milagres 

virou um 

inferno 

entrada de 

casa/ crime 

gravado por 

câmeras de 

segurança 

desespero tomou 

conta da pequena 

cidade 

faltou pouco 

para ficar 

segura 

(morta na 

rua de casa) 

uma cidade 

sitiada por 

criminosos 

 


