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RESUMO 

  

KLEINSORGEN, Natalia. Traficante – ou roda ou tomba: linguagem policial, criminalização 

da pobreza e discurso punitivista em O Itaboraí, O São Gonçalo e O Fluminense. 2015. 235f. 

Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Instituto de Artes e Comunicação Social, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

Cotidianamente, tipos específicos de atos socialmente indesejados são veiculados nas mídias 

como principais problemas da dita violência urbana. A divulgação quase exclusiva de 

anomias, especialmente por parte de jornais populares, produz um estereótipo do “criminoso”, 

colaborando para a estigmatização de uma parcela da população historicamente 

marginalizada. Neste trabalho, através de entrevistas com profissionais das redações de O 

Itaboraí, o São Gonçalo e O Fluminense – integrantes da imprensa no Leste Fluminense, 

busca-se entender qual seria o papel do repórter-policial e das editorias criminais, 

investigando a relação entre fonte e jornalista. Além disso, são utilizadas ferramentas da 

análise do discurso francesa (AD) para identificar os sentidos e mapear as vozes que circulam 

por estas publicações. 

Palavras-chave: Mídia e Violência. Jornalismo popular. Criminalização da Pobreza. 

Criminologia Midiática. 
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Introdução 

 

O telefone da redação toca e ninguém atende. Apesar de fazer parte da revista de 

comportamento do “jornal classe A” de Niterói, O Fluminense, resolvi atender o ramal 

da Geral. “Minha filha (voz de desespero), queria falar com o jornalista que escreveu a 

notícia sobre meu filho”. “Boa tarde, senhora, eu não sei quem foi o jornalista nem 

quem é seu filho. Será que consigo te ajudar?”. “Sabe, sim. É o Márcio, ele morreu aqui 

na rua atrás de casa, foi esfaqueado antes de ontem. Vocês sabem quem é, saiu no jornal 

de vocês, disseram que um vizinho viu meu filho agonizando, quero saber o que 

aconteceu com ele. Me ajuda”.  

O pedido de ajuda da mulher me comoveu enormemente. Era claro que a dor que 

sentiu ao ver Márcio na editoria de Polícia foi diferente da maioria das outras pessoas 

que tiveram acesso à mesma capa. Fui buscar respostas. O São Gonçalo teria dado esta 

matéria, com uma foto na rua onde o homem foi encontrado pela manhã. A mãe estaria 

na esquina, apoiada num poste, olhando para uma mancha de sangue no chão, 

visivelmente abalada. Mas o crime havia acontecido em Visconde, distrito de Itaboraí e, 

provavelmente, quem tinha conferido destaque ao caso era o jornal da cidade, um 

veículo com linguagem mais de sensações que a do jornal onde eu trabalhava. Em O 

Fluminense, o filho dela provavelmente seria uma nota seca, sem foto, sem assinatura 

de repórter. Em O Itaboraí, meu medo era que a mulher tivesse visto a foto em ângulo 

fechado do filho no chão, e que a manchete dissesse ser suspeito de envolvimento com 

tráfico. Liguei de volta para a mãe, dei o nome do jornalista, passei o número da 

redação responsável e pedi que se acalmasse. Se não conseguisse falar com o autor, que 

retornasse para mim. 

A história poderia servir de roteiro de novela, ou para um programa 

melodramático qualquer, mas foi importante para despertar minha curiosidade sobre a 

maneira como os jornais da Região Leste Fluminense – onde moro desde os dois anos 

de idade – lidam com suas notícias sobre crimes locais. Aparentemente eram os mesmos 

temas abordados nos três principais veículos, os mais falados, mas os elementos 

sensacionalistas variavam conforme o interesse nos fatos. 

Mesmo trabalhando na revista dominical de comportamento, era obrigada a 

cobrir algumas matérias de porta de delegacia nos plantões de final de semana e esta 

parte do trabalho era a pior de todas para mim. Os colegas adoravam, vestiam colete à 

prova de balas emprestado com policiais, subiam em incursões dentro dos carros da 
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polícia, os fotojornalistas voltavam excitados com as imagens garantidas, rapidamente 

os novatos incorporavam a linguagem utilizada para a comunicação com os policiais e 

naturalizavam o defunto da vez. Era como se vestissem as fardas.  

A adaptação era necessária, não existe trabalho com a polícia sem exercer 

políticas de boa vizinhança. Porém, o comportamento de alguns colegas realmente 

assustava – será que era possível chegar àquele estágio de banalização da morte de 

alguém? Alguns chegaram a ser ameaçados e perseguidos na redação, como meu amigo 

Rafael Lopes, que teve que passar uns dias em casa depois de ligarem algumas vezes 

para o canal dele, dizendo impropérios e que sabiam onde ele morava no Fonseca.  

Quando eu “amarelava”, negava assinar matérias, dizia que os fatos não 

rendiam, que a polícia não havia me passado nada, corria das pautas, inventava 

desculpas, era vista como fraca, boazinha, a “direitos humanos da redação” e, 

finalmente, preferi assumir a personagem que “só sabia fazer revista de 

comportamento”. 

Do mesmo modo que não era difícil identificar as similaridades entre as notícias 

de O Itaboraí, O São Gonçalo e O Fluminense, aos poucos fui percebendo um padrão 

entre os detidos pelas polícias – correspondiam a um estereótipo muito específico: 

negros e pobres acusados de envolvimento, quase que majoritariamente, com tráfico de 

drogas. 

A partir daí surgiu o interesse no tema da criminalidade urbana e, com indicação 

de alguns amigos do Direito, a primeira pessoa a me inspirar foi a socióloga Vera 

Malaguti Batista, que entrevistei para uma entrevista das páginas seis e sete da revista 

onde trabalhava. Era uma época que andavam reclamando de uns moleques pedintes 

cheirando cola perto da prefeitura de Niterói, e achei que poderia convidá-la para falar 

de jovens em situação de vulnerabilidade social e do medo que algumas pessoas têm de 

encontrar a juventude negra usufruindo do espaço da cidade. No decorrer do assunto 

com ela, perguntei o que seria possível fazer para que os jornais parassem de explorar a 

imagem das pessoas detidas, e ela me respondeu: precisamos de um judiciário muito 

mais corajoso. Foi a primeira vez que ouvi falar em criminalização. 

Pouco antes das provas do mestrado, acabei fazendo umas aulas na graduação de 

Jornalismo da UFF como ouvinte, com a Sylvia Moretzsohn, sobre violência, e lá 

descobri meu objeto de estudo: mídia e criminologia crítica. Gostaria de entender se 

policiais e repórteres tinham dimensão do que estavam realizando, se faziam por prazer 

ou por ofício, e se esse tipo de veiculação tinha ou não alguma função social. 
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No cotidiano de todas as redações estudadas, que seguem a lógica hierárquica e 

mercadológica dos grandes conglomerados midiáticos, os primeiros repórteres chegam, 

lêem os jornais concorrentes, e fazem a ronda matinal. Neste momento, já receberam 

mensagens pelo aplicativo do celular WhatsApp, no grupo de jornalismo policial, que 

reúne profissionais de delegacias, comandantes e os jornalistas da região, incluindo 

redatores, chefes de reportagem e editores.  

Já não é mais preciso ligar para todas as unidades de polícia, delegacias de 

flagrante, da criança e do adolescente, para os bombeiros e a defesa civil – seus contatos 

falam diretamente pelo seu telefone pessoal e passam o que teve de mais quente 

enquanto não havia ninguém presente nas redações. O canal precisa estar sempre aberto. 

Durante o dia, os mais chegados recebem ligações dos chefes de polícia para dar as 

coordenadas de onde haverá buscas, apreensões e operações. A incursão será simulada 

para as mídias. De acordo com os repórteres entrevistados, muita coisa foi feita antes da 

imprensa chegar. 

O jornalismo policial se tornou um entretenimento bizarro, ao qual é preciso 

assistir, mesmo sem querer, tendo em vista sua presença constante não é somente nos 

impressos, mas nos telejornais, rádios e on-line. As imagens veiculadas nos jornais 

demonstram pobres e negros vítimas do estigma criminalizante sendo presos, 

humilhados ou mortos, e as notas, matérias e reportagens conduzem o leitor a caminhar 

para a produção de um estereótipo, e consequentemente incentivam a reprodução do 

medo e da sensação de insegurança na sociedade. É o que veremos no desenvolvimento 

neste trabalho. 

A mesma lógica que faz considerar a prisionização a única saída é utilizada tanto 

nos veículos mais baratos, quanto nos veículos mais caros, o que muitas vezes confere 

um tratamento homogêneo aos receptores, ainda que haja diferenças entre linhas 

editoriais. Assumindo tal ofício, se pode dizer que a mídia age como legitimadora do 

trabalho da polícia, entendida pela criminologia crítica como agência de criminalização 

secundária do sistema penal, como veremos no primeiro capítulo.  

O mesmo jornalismo que declara, nos mais variados documentos de princípios 

editoriais, seu propósito de servir ao público, muitas vezes fere direitos básicos dos 

humanos – como, por exemplo, os de imagem e privacidade, além da garantia de 

presunção de inocência – ao veicular imagens de supostos responsáveis pela violência 

urbana. Trazendo para o campo midiático, alguns autores questionam se a veiculação de 

notícias grotescas na editoria policial é uma demanda do público-alvo dos jornais ou se 
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fazem parte de uma lógica que se configurou historicamente. O resultado dessa 

dinâmica que paralisa através do excesso
 

seria uma audiência ávida pela 

espetacularização do cotidiano. 

 

(...) facilitada pela natureza mesma do seu negócio, a mídia pode 

aparecer como um instrumento a serviço do público, simultaneamente 

oferecendo-lhe informação e (supostamente) dando-lhe voz. Mais 

ainda, pode apresentar-se como substituta das instituições. Esse 

deslocamento é particularmente evidente no campo criminal, no qual a 

mídia confirma seu papel de cúmplice do sistema penal, já tão 

claramente se [rever original] nos casos de crimes espetaculares, que 

historicamente atraem a curiosidade do público, num misto de prazer e 

repulsa (Moretzsohn, 2007: 142-3). 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho serão encontrados trechos de 

entrevistas concedidas por dois profissionais de cada uma das redações dos veículos 

estudados. Seis, no total. De O Itaboraí, Selma Araújo, editora, e Luana Souza, repórter; 

de O São Gonçalo, Renata Sena e Celso Brito, ambos repórteres; de O Fluminense, os 

repórteres Anderson Justino e Vinícius Rodrigues. As entrevistas foram realizadas nos 

meses de março e abril de 2015 e podem ser acessadas integralmente nos anexos. 

A metodologia utilizada para as entrevistas foi a de entrevista em profundidade, 

em que foi desenvolvido um roteiro básico com questões pertinentes à pesquisa como 

um todo, deixando os repórteres à vontade para articularem os temas com certa 

liberdade. Eu só interferia quando precisava retomar o ponto principal. O material, 

portanto, ficou extenso e recomendo a leitura somente àqueles que têm estômago. 

Para mim, foi revelador encontrar colegas de profissão e perceber o quanto 

estava descolada da realidade deles, e eles tão imersos no universo das fontes oficiais: a 

polícia e seus registros de ocorrência. Em alguns momentos, forcei à exaustão para que 

refletissem sobre o que estavam fazendo, dizendo, mas tentando não constrangê-los. A 

resposta foi positiva neste sentido e alguns deles chegaram a assumir que não 

costumavam pensar sobre suas profissões. O primeiro entrevistado chegou a se 

emocionar. 

Levando em consideração a impossibilidade de aprofundamento de todas as 

possíveis criminologias, optou-se, neste trabalho, por passar, no primeiro capítulo, por 

dois momentos diferentes: o positivismo e a chegada da criminologia crítica, quando há 

a virada epistemológica construída com o paradigma da reação social, no século XX. 

Passamos, então, à crítica do paradigma etiológico da criminologia. Soraia da Rosa 
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Mendes critica Lombroso, Ferri e os métodos positivistas, afirmando que pelo que se 

pode observar, o sistema penal ainda se vale de características físicas para decidir sobre 

a criminalização de um determinado segmento da sociedade. Juarez Cirino dos Santos 

ajuda a compreender o surgimento da Criminologia Crítica, por volta da década de 

1970, com o desenvolvimento de teorias como a do Etiquetamento e da Cifra Oculta. 

O objeto da criminologia, nesse momento, passaria do homem delinquente e 

depois do desvio, para a produção social do desvio e do delinquente. Vera Malaguti 

Batista, Katie Argüello e Alessandro Baratta nos ajudam a situar a virada 

epistemológica da criminologia. Baratta propõe ainda uma visão sobre a opinião 

pública, e como ela é constituída. Aqui, Zaffaroni, Nilo Batista, Alagia e Slokar são 

utilizados para amarrar a ideia da responsabilidade midiática no processo de 

criminalização da pobreza, enquanto legitimadora da atuação das agências secundárias, 

como, por exemplo, a policial. Zaffaroni também nos ensina seu conceito de 

criminalidade midiática. 

No último item deste capítulo, se começa a falar da seletividade das notícias 

escolhidas para serem veiculadas nos jornais estudados. Como é feita esta escolha? 

Robert Darnton e alguns profissionais entrevistados ilustram como a seletividade do 

sistema penal está impressa todos os dias nas matérias criminais. Se existe um padrão de 

foras-da-lei detidos, existe também um padrão de foras-da-lei pintados nas capas de 

jornais. 

Antonio Serra, Ciro Marcondes Filho e Sylvia Moretzsohn trazem o debate 

sobre a responsabilidade dos meios de comunicação quando selecionam determinadas 

condutas criminalizadas em detrimento de outras. Nilson Lage, Nilo Batista e Edilson 

Márcio questionam o papel do repórter-policial –  ou seria policial-repórter? – como 

detentores de uma moral mediadora de conflitos e substituidora das instituições. 

Marialva Barbosa ensina como surge a linguagem moralista do jornalismo. 

No segundo capítulo, falaremos sobre linhas editoriais, público-alvo, linguagem 

jornalística. Veremos, com Antonio Serra, como os jornalistas se constituem enquanto 

detentores da verdade. Kleber Mendonça e Letícia Matheus nos iluminam com 

conceitos sobre o que seria um jornalismo popular e de sensações. Angrimani também 

contribui, assim como Barbosa, Serra, Canclini, Muniz Sodré, Ciro Marcondes Filho e 

Martín-Barbero. Ainda neste capítulo, o tópico da morte nas mídias aparece, analisado 

por Paulo Vaz, Sá Carvalho e Mariana Pombo, Matheus e o retorno de Vera Malaguti 

Batista, para contribuir com sua pesquisa sobre o medo. Passamos brevemente sobre a 
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construção do Outro, da alteridade e sobre o inimigo público, mais uma vez com as 

autoras e autores previamente citados, além de Mouillaud. 

A partir disto, começa-se a trabalhar com os critérios de noticiabilidade. Com 

Nilson Lage, Ciro Marcondes Filho, Erbolato e Darnton. Depois, é iniciada a 

conceituação de público-alvo. O que pode ser justificado do que é considerado interesse 

do público? Além dos autores já citados, trabalhamos com Fernando Oliveira Paulino. 

Para terminar o capítulo, trabalhou-se com ideia de liberdade de imprensa e direitos 

feridos quando os presos aparecem nas capas dos jornais. 

No terceiro capítulo, Edilson Márcio da Silva, Michel Misse e Ana Rosa Ferreira 

Dias trazem modos de conceituar a violência, brevemente, passando por suas 

concepções sociais mais gerais e jurídicas. Michaud, Flores e Maffesoli são resgatados 

por esses autores. Muniz Sodré aparece começando a relacionar os temas Violência e 

Mídia. 

Depois, trazemos o porquê de não nos debruçarmos nas estatísticas sobre a 

criminalidade para estudar violência nos meios de comunicação. Sequer aceitamos que 

se fale em uma criminalidade, quando, as ações são criminalizadas seletivamente e, se 

quiséssemos falar em números da violência urbana, deveríamos falar sobre 

criminalidades. Aliás, aqui também começamos a falar sobre o conceito de violência 

urbana, anômica, crimes toscos, ou qualquer outra forma de se referir às práticas 

socialmente repudiadas contabilizadas pelos números da segurança pública. Luiz 

Antonio Machado da Silva, Hulsman e Celis, Leonarda Musumeci, além de Nils Cristie 

contribuem aqui. 

Adiante, começamos a tratar da violência como linguagem midiática, utilizando 

Dias, Matheus, Angrimani e Elizabeth Rondelli. Adriano Duarte Rodrigues começa a 

introduzir o assunto do discurso jornalístico e suas características. No próximo capítulo 

entramos mais a fundo no assunto e começaremos a análise do corpus. Para fechar o 

capítulo, Patrícia Cordeiro nos traz seu ponto de vista do punitivismo enquanto 

linguagem única e soberana. E começa a se formar um mapeamento das linguagens 

utilizadas pelos veículos estudados. Pretendo acrescentar posteriormente neste capítulo, 

um tópico sobre a linguagem utilizada pelos jornalistas envolvidos no  WhatsApp da 

polícia. Não consegui desenvolver nada susbtancial a tempo, é preciso investigar mais a 

fundo esta nova forma de se comunicar. 

No quarto e último capítulo, apresento os jornais trabalhados ao longo do tempo 

de pesquisa - o Itaboraí, O São Gonçalo e o Fluminense. FEz-se necessário apresentar 
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um pequeno perfil sobre cada um dos profissionais entrevistados, que fizeram questão 

de de identificar.  

Benetti e Mendonça norteiam os estudos sobre AD, trazendo Foucault, Pêcheux 

e Orlandi para a conversa. A partir daí, começa a análise propriamente dita, separando 

as marcas discursivas em sequências, formações e analisando alguns dos muitos 

sentidos encontrados nos textos dos jornais. Posteriormente, há uma breve passagem 

pelos silenciamentos, sobre as fotografias e imagens, e, finalmente, o mapeamento de 

vozes. 

Ao longo deste trabalho, considerando seu marco teórico, se optou por evitar as 

expressões “crime” e “criminosos” para designar pessoas e atos socialmente 

indesejados, a não ser quando autores e entrevistados a utilizam. “O crime não existe. 

Existem somente atos, aos quais frequentemente são atribuídos diferentes significados 

em cenários sociais diferentes” (Christie, 2011: 20). 

Outra especificidade deste trabalho é o fato de tentar utilizar uma linguagem 

representativa das mulheres, tendo em vista o entendimento de que a Língua Portuguesa 

constrói coletividades e plurais masculinos mais que femininos. Há jornalistas e 

pesquisadoras mulheres e eu quis representá-las no feminino, o quanto pude. 

Por último, vale lembrar que me considero uma adepta das inclusões e 

justamente por ter a pretensão de extrapolar os muros da universidade, pretendi, ao 

máximo, evitar as expressões mais rebuscadas e o academicismo exacerbado. É certo 

que já recebi críticas a este respeito e, portanto, preferi deixar explícito na introdução 

que dispenso esforços  para ser compreendida apenas por acadêmicos da minha área, 

que, provavelmente leram e escreveram bem mais que eu. Minha contribuição não deve 

ser só para a academia, sequer sinto que nasci para ficar presa a uma linguagem 

específica. As tirinhas das epígrafes são do Andre Dahmer. 
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1. Você vê logo que o cara é tralha 

 

 

Não é à toa que cinco entre seis entrevistados para esta pesquisa tenham descrito 

um perfil comum entre as pessoas geralmente detidas pelas polícias e que estampam as 

matérias nas editorias policiais estudadas. Negros, baixas renda e escolaridade, 

provavelmente moradores de favelas e áreas localizadas em periferias, faixa etária 

predominante entre 15 e 25 anos: de acordo com os profissionais, este seria o principal 

tipo levado às delegacias, acusados ou suspeitos de terem cometido atos infracionais ou 

indesejados, em geral, relacionados ao comércio de substâncias entorpecentes tornadas 

ilícitas. Tampouco é por acaso que se estuda tanto a característica seletiva do sistema 

penal, estampada cotidianamente nas capas de jornais populares: se todas as pessoas 

envolvidas em situações-problema fossem presas, não restaria carcereiro para fechar as 

celas. 

Teorias como Seletividade Penal e Etiquetamento ajudam a entender como se 

formou a imagem deste inimigo público específico, e como alguns atos fora-da-lei 

passam a ser menos aceitos socialmente que outros e, consequentemente, mais punidos. 

As transformações propostas pela virada dos paradigmas criminológicos, 

especialmente com a chegada da Criminologia Crítica nos anos 1960/70, serviram para 

que as características físicas não mais fossem consideradas argumento para 

criminalização dos indivíduos, mas o que vemos hoje não reflete essas mudanças: os 

jornais impressos selecionados veiculam, em suas editorias policiais, imagens de um 

inimigo público comum, o que resulta na fabricação dos estereótipos do criminoso
1
, 

que pode ser observada tanto nas páginas desses diários quanto na coincidente 

fisionomia da maior parte da população carcerária. 

 

1.1. Lombroso e a escola positivista 

 

                                                           
1
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. 

Rio de Janeiro: Revan, 1991. p. 130. 
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Antonio Garcia-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes definem a criminologia 

moderna como  

[...] ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do 

crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do 

comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma informação 

válida, contrastada sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do 

crime – contemplado este como problema individual e como problema 

social –, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do 

mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos 

diversos modelos os sistemas de resposta ao delito (Gomes; Molina, 

2007: 28). 
 

Para os autores, essa definição dialoga com os conhecimentos e tendências 

atuais do saber empírico, mas também respeita e considera as origens e experiência 

acumulada da disciplina da Criminologia. No entanto, vale considerar que não existe 

apenas uma criminologia, como nos ensina Lola Aniyar Castro (apud Mendes, 2014: 

19-20), mas muitas: Clássica, Biológica, Frenológica, Psicológica, Clínica, Genética, 

Positivista, Funcionalista, Organizacional, Feminista e mais uma vasta lista.  

Assim como são vastos os sentidos conferidos a palavras como crime, 

criminoso, vítima, sistema criminal, controle etc., a maneira com que o pesquisador lida 

com cada um desses conceitos delimitará a forma como compreende as funções dos 

sistemas penal e social (Mendes, 2014: 19-20). Pode-se dizer que é também no campo 

semântico que acontecem as disputas de sentidos na utilização de determinadas 

palavras, selecionadas em detrimento de outras, para ilustrar as manchetes dos jornais 

cotidianamente. 

Levando em consideração a impossibilidade de aprofundamento de todas as 

possíveis criminologias, optou-se, neste trabalho, por passar por dois momentos 

diferentes: o positivismo e a chegada da criminologia crítica, quando há a virada 

epistemológica construída com o paradigma da reação social, no século XX.  

Diferente de Molina e Gomes, Soraia da Rosa Mendes (2014) credita a fundação 

da criminologia moderna, de um modo geral, ao médico italiano Cesare Lombroso que, 

em 1876, lançou o livro O Homem Delinquente. Os autores citados anteriormente 

consideram Lombroso ainda pertencente à criminologia clássica, mas a discrepância de 

nomenclaturas não altera a condução deste trabalho. 

 

[...] Lombroso formulou a teoria do delinquente nato. Segundo ele, 

um ser atávico, degenerado, marcado por uma série de estigmas 

corporais perfeitamente identificáveis anatomicamente. Lombroso 

identificou no delinquente nato anomalias de crânio (enorme fossa 
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occipital e uma hipertrofia no lóbulo, análoga à encontrada nos 

vertebrados inferiores), fronte esquiva e baixa, grande 

desenvolvimento dos arcos supraciliais, assimetrias cranianas, fusão 

dos ossos atlas e occipital, orelhas em forma de asa, maçãs do rosto 

proeminentes, braçada superior à estatura, entre outros sinais. 

(Mendes, 2014: 37) 

 

 Além do criminoso nato, descrito acima, que correspondia ao delinquente 

violento, o médico se preocupou em classificar os demais em ocasionais, passionais, 

loucos morais e epiléticos. A importância de tais classificações se daria porque, para 

ele, era dentro da própria natureza humana que se encontravam os motivos dos delitos, 

ou seja, a etiologia do crime era vista como algo individual. A partir deste ponto de 

vista, afirmava-se que a natureza criminal determinava o caráter das instituições e 

tradições, e o objeto a ser investigado deixaria de ser o delito e passaria a ser o 

delinquente. O crime seria, então, a manifestação de um estado perigoso, da 

periculosidade de um indivíduo (Mendes, 2014: 38). 

 Juntamente com Ferri, fundador da sociologia criminal, e Garofalo, jurista autor 

da obra Criminologia, Lombroso, fundador da antropologia criminal, monta a então 

chamada escola positiva, cujo objetivo principal era estudar as causas da criminalidade 

– paradigma etiológico. O método utilizado pelos pesquisadores era o experimental, a 

partir do qual o comportamento humano poderia ser analisado por um observador 

neutro que, mediante técnicas recém estipuladas, poderia descobrir leis inerentes a este 

comportamento. 

 Para os adeptos desta escola, do determinismo e da periculosidade do criminoso 

derivava a responsabilidade social, afinal, o delito seria um fenômeno natural e social 

produzido pelo ser humano. A pena, portanto, era definida como um meio de defesa 

social e deveria ser ajustada de acordo com poder de perigo exercido pelo indivíduo, e 

não de acordo com a gravidade do ato infracional. 

 

A partir desta concepção, todo/a infrator/a da lei penal, responsável 

moralmente ou não, tem responsabilidade legal. Não se crê no livre-

arbítrio do ser humano, uma vez que sua vontade está determinada por 

fatores biológicos, psicológicos e sociais. O criminoso será estudado 

como um doente, um escravo de sua herança patológica 

(determinismo biológico), como um ser impelido por processos 

causais que está incapacitado para compreender (determinismo 

social). A reação contra este infrator não será, portanto, política, mas 

natural. (Mendes, 2014: 38) 
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É inegável, no entanto, o enquadramento político que se configura na escola 

positivista, como nos ensina Anyar de Castro: “o que fizeram os positivistas foi, código 

na mão, perseguir os que entendiam ser criminosos natos, loucos morais, personalidades 

criminosas etc.” (Castro, 2005:71 apud Mendes, 2014: 40). Talvez aqui esteja um dos 

principais pontos convergentes entre a escola positivista e os dias atuais. Será que existe 

uma questão política de controle social intrínsceca ao caráter seletivo do sistema penal? 

Se os criminosos veiculados nas capas de jornais, os que têm sido perseguidos pelas 

polícias, possuem semelhanças destacáveis com relação às suas etnia, origem e 

comportamento, seriam suas características físicas que os colocam em tal situação?   

 Utilizando os pressupostos epistemológicos do positivismo, o paradigma 

etiológico na Europa de finais do século XIX, baseado nos alicerces da antropologia 

criminal de Lombroso e da sociologia criminal de Ferri, tentava compreender a 

criminologia como uma ciência causal-explicativa e a criminalidade como um 

fenômeno causalmente determinado. Nesse momento, o que se buscava explicar eram as 

causas da criminalidade, buscando remédios necessários para combatê-la.  

 Para Lombroso, “por regressão atávica, o criminoso nato seria tal como um 

selvagem” (Mendes, 2014: 40). Porém, depois, dadas às críticas sofridas, reviu sua tese 

e acrescentou às características físicas outras causas da criminalidade: epilepsia e 

loucura moral. Por sua vez, Enrico Ferri considerou a existência de três causas ligadas à 

etiologia criminosa: i) as individuais, orgânicas e psíquicas; ii) as físicas, ambiente 

telúrico; iii) o ambiente social, ampliando, portanto, a noção lombrosiana da 

criminalidade centrada em causas de ordem biológica. 

 Em resumo, a escola positivista trabalhava com a ideia de que o ato indesejado 

não estaria ligado ao livre arbítrio, mas ao criminoso, uma minoria de sujeitos perigosos 

e anormais. No restante do mundo estariam os sujeitos de bem. A ideia predominante é 

a de que a sociedade em geral precisaria ser defendida destes indivíduos incapazes de se 

dissociar do mal, aos quais os únicos caminhos possíveis seriam os de ressocialização 

ou neutralização. Ou seja, não só se dedicavam ao diagnóstico da patologia criminal, 

como à apresentação da cura para o problema. 

Tal cura continua se apresentando nos dias de hoje, quando do momento das 

discussões sobre aumento de punição para alguns crimes já prescritos no código penal, 

ou, ainda, quando são colocadas em votação emendas na Constituição Federal, que 

propõem redução da idade penal. 
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A partir do início do século XVI, a prisão passa a ser proposta para o controle 

das classes marginais, independentemente das camadas da população. Até hoje, a prisão 

é vista como saída para a ressocialização e neutralização de todo o mal da sociedade, e a 

prisionização como única linguagem possível no que diz respeito à responsabilização 

por atos indesejados criminalizados. Essa linguagem é reforçada cotidianamente pelas 

editorias policiais e programas de televisão que se pretendem populares, mas funcionam 

como um outdoor para as arbitrariedades policiais. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, dois programas policialescos, 

exibidos por emissoras diferentes no fim da tarde, transmitiram ao vivo uma 

perseguição de um policial de moto, a dois homens suspeitos de terem roubado uma 

moto, na Zona Sul de São Paulo (SP).
2
 Os apresentadores assistiam do estúdio, através 

de imagens gravadas por helicópteros – e, durante o processo, aconteciam provocações 

entre os apresentadores sobre a atuação dos comandantes dos helicópteros; quem dirige 

melhor e consegue as melhores imagens –, e gritavam, eufóricos, a cada momento de 

tensão. Acontece que o condutor da motocicleta perdeu o equilíbrio, e os dois caíram no 

chão. O policial atirou nos suspeitos à queima-roupa, e, instantaneamente, ambos os 

apresentadores saíram em defesa da polícia: “Se ele atirou, é porque os bandidos 

estavam armados, e fez bem”. Depois, um deles questiona a atitude da polícia e recebe 

críticas da audiência
3
. Só que, dessa vez, as imagens foram transmitidas ao vivo e, 

apesar do direcionamento conferido pelos militares que pilotavam as aeronaves, foi 

difícil esconder a ilegalidade da ação policial. 

Até que ponto um profissional do jornalismo pode ou deve defender os 

interesses de uma fonte considerada oficial? 

Por outro lado, embora ilegal, a atitude do PM ganhou adesão de alguns 

manifestantes e políticos. 

 

Com o objetivo de apoiar o trabalho do PM, motociclistas de São 

Paulo organizaram um protesto e centenas se juntaram para apoiar o 

Cabo. O PM teve apoio da população, de um deputado e até da 

imprensa, “Eu queria publicamente te dar os parabéns, a sua 

ocorrência foi excelente”, falou Telhada, que já trabalhou nas Rondas 

Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), grupo de elite da PM, num vídeo 

                                                           
2
 CARTA CAPITAL. Band e Record mostram ao vivo PM atirando em suspeitos à queima-roupa. 

Disponível em:http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/tv-aberta-mostra-policial-atirar-em-

suspeitos-ao-vivo-1783.html. Acessado em 24 jun, 2015. 
3
 CARTA CAPITAL. Datena é atacado por questionar ação policial. Disponível em: 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/datena-e-atacado-por-questionar-acao-policial-

8632.html>. Acessado em 24 jun, 2015. 
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que gravou com o policial que, segundo o deputado, seria o cabo 

envolvido na ação, a quem chama de “De Souza”, disse o deputado 

estadual Coronel Telhada (PSDB), mesmo partido do governador 

Geraldo Alckmin, nas redes sociais na internet. 
Não havendo mais motivo para a manutenção da prisão disciplinar, o 

PM foi colocado em liberdade, na data de 25 de junho, sendo certo 

que será mantido no serviço administrativo enquanto perdurarem as 

investigações.
4 

 

 O trabalho da polícia não é matar, ainda que algumas pessoas compreendam 

desta maneira. A polícia não poderia atuar fora da legalidade, ainda que no senso 

comum estas ações sejam defendidas por parte da população. Este é um outro ponto 

onde as ideias defendidas pelos positivistas se misturam com a realidade vivida pelos 

meios de comunicação social, atualmente: o “bandido” é um tipo que precisa ser no 

mínimo neutralizado, tendo em vista que sua ressocialização não é garantida, levando 

em conta a situação carcerária no país. A violência policial, na ilegalidade, é perpetrada 

a favor do bem estar de uma parcela da população que tem seus direitos garantidos, em 

detrimento de outra. 

Pretende-se, neste trabalho, aprofundar um pouco o debate sobre quem são os 

outros – nas palavras de Eugenio Raúl Zaffaroni, eles (Zaffaroni, 2012: 307) – que têm 

sido perseguidos. 

 Em seu texto “Do paradigma etiológico ao paradigma de reação social: mudança 

e permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum”
5
, Vera 

Regina Pereira Andrade (1995), citada por Soraia da Rosa Mendes (2014), trata 

justamente do que restou do paradigma etiológico na sociedade. Para além das 

semelhanças destacadas acima entre o paradigma etiológico e os jornais impressos, 

infelizmente, segundo as autoras, é possível dizer que a academia, na atualidade, ainda 

não se livrou significativamente dos ideais propostos por Lombroso, Ferri e outros 

positivistas. 

 
Segundo Lola Aniyar de Castro (2011, p.133), nos dias atuais, os 

biólogos têm entrado na criminologia “como um elefante em uma loja 

de cristais”. [...] Com preocupação, a autora informa que, nas 

                                                           
4
 VISÕES URBANAS. PM preso em São Paulo por atirar em bandidos de moto recebe apoio Disponível 

em: <http://revistavisoesurbanas.com.br/2015/06/26/pm-preso-em-sao-paulo-por-atirar-em-bandidos-de-

moto-recebe-apoio/>. Acessado em 26 jun, 2015.  
5
 ANDRADE, Vera Regina Pereira. Do paradigma etiológico ao paradigma de reação social: mudança e 

permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. Revista CCJ/UFSC, n. 30, ano 

16, p. 24-36, junho de 1995. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/10713-10 713-1 - PB. pdf>. Acessado em 22 

mai, 2015. 

http://revistavisoesurbanas.com.br/2015/06/26/pm-preso-em-sao-paulo-por-atirar-em-bandidos-de-moto-recebe-apoio/
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investigações estadunidenses apresentadas em simpósios 

internacionais de criminologia, a menção à raça tem sido uma 

constante. Tem-se designado, por exemplo, uma raça mexicana, uma 

raça cubana, ou uma raça portoriquenha para assinalar uma possível 

etiologia da violência. Lombroso, Ferri e os demais positivistas, 

enfim, são bem mais atuais do que se possa imaginar (Mendes, 2014: 

43). 
 

 Na Europa do século XIX, portanto, a criminologia aparece como uma disciplina 

baseada em teorias patológicas da criminalidade, a partir das quais seria possível dividir 

a humanidade em “normais” e “doentes”, “criminosos”, “maus”. Para o filósofo italiano 

Alessandro Baratta (2002), esse princípio maniqueísta, apriorístico, calcado sobretudo 

em um suposto determinismo biológico, começa a ser posto em dúvida pela teoria 

estrutural-funcionalista da anomia e da criminalidade. Esta corrente, que ao ver de 

Baratta representa a virada sociológica feita pela criminologia contemporânea, teria sido 

introduzida pelas obras de Emile Durkheim e desenvolvida por Robert Merton. 

Na abertura de seu livro Les règles de la méthode sociologique (1895), 

Durkheim critica a incontroversa representação do crime como acontecimento 

patológico. Não existe dúvidas sobre o caráter patológico do crime, porém, este 

fenômeno é encontrado em todo tipo de sociedade. Não existe nenhuma em que não se 

configure criminalidade, ainda que variem na sua qualificação: o delito aparece ligado 

às condições de quaisquer vidas coletivas. Por isso, considerar o crime uma doença 

social, seria assumir que a doença não é algo ocasional, mas característica fundamental 

do ser que vive. 

  

[...] o delito faz parte, enquanto elemento funcional, da fisiologia e 

não da patologia da vida social. Somente as suas formas anormais, por 

exemplo, no caso de crescimento excessivo, podem ser consideradas 

como patológicas. Portanto, nos limites qualitativos e quantitativos da 

sua função psicossocial, o delito é não só “um fenômeno inevitável, 

embora repugnante, devido à irredutível maldade humana”, mas 

também “uma parte integrante de toda sociedade sã” (Baratta, 2002:  

60). 

 

A teoria estrutural-funcionalista da anomia e da criminalidade afirma que (a) as 

causas do desvio não devem ser pesquisadas nem em fatores bioantropológicos e 

naturais, como raça e clima, nem em uma situação patológica da estrutura social – como 

em casos de crescimento excessivo; (b) o desvio é um fenômeno normal de toda 

estrutura social; (c) apenas quando ultrapassa determinados limites o fenômeno do 

desvio é tido como negativo para a existência e o desenvolvimento da estrutura social, 
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seguindo-se de um estado onde todo o sistema de regras de conduta perde valor, 

enquanto um novo sistema ainda não se afirmou – anomia. “Ao contrário, dentro de 

seus limites funcionais, o comportamento desviante é um fator necessário e útil para o 

equilíbrio e o desenvolvimento sócio-cultural” (Baratta, 2002: 59-60). 

 

1.2. O surgimento da Criminologia crítica 

 
 

 Seguindo à virada sociológica, a teoria do labeling approach 

(etiquetamento, no Brasil) surge nas décadas de 60 e 70 do século XX, conferindo uma 

ruptura com a ideia positivista de crime natural. Vera Malaguti Batista (2000) apresenta 

a teoria, fundamental para a formação do conceito de Criminologia Crítica, como sendo 

revolucionária por deslocar o objeto da criminologia – antes o homem delinquente, 

depois o desvio – para a produção social do desvio e do delinquente.  

Shecaira (2001: 287-288) analisa este momento como a substituição da ideia de 

sociedade como um todo pacífico por uma referência que aponta as relações de conflito 

escondidas no sucesso do até então Estado de Bem-Estar Social. A criminologia passa 

então a receber influência das revoluções ocorridas nas ciências humanas como um 

todo, que vinham  questionando valores arraigados  (Mendes, 2014: 50-51). 

O crime não deve mais ser estudado como um dado, mas como o centro de uma 

teoria da criminalidade. Por isso, os defensores do etiquetamento pensam o fenômeno 

do crime a partir de dois pontos: (a) a definição do comportamento delitivo por normas 

abstratas; e (b) a reação das instâncias oficiais contra este comportamento pré-definido. 

Entre estes dois pontos encontra-se o efeito estigmatizante. 

 
Nestes termos, o crime não é uma realidade ontológica pré-

constituída, alheia à intersubjetividade humana. Ele é o resultado da 

construção de um discurso mediante processos de interação que 

etiquetam comportamentos e os elegem como desviantes (Mendes, 

2014: 52) 

 

É possível dizer que uma conduta não é criminosa em si, nem seu autor um 

criminoso por influência de seus traços ou influências do meio onde vive, mas que a 

criminalidade se revela a partir da criminalização de uma conduta, ou seja, da definição 

legal do que seja crime, e da seleção que etiqueta e estigmatiza o autor como criminoso. 

O etiquetamento, portanto, define que o comportamento criminoso é atribuído por 

agências de controle social, mediante aplicação de regras e sanções, enquanto criminoso 
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é o sujeito ao qual se aplica com sucesso o rótulo de criminoso. O controle – polícia, 

justiça, administração carcerária – é seletivo e discriminatório. 

 
[...] quando os outros decidem que determinada pessoa é non grata, 

perigosa, não confiável, moralmente repugnante, eles tomarão contra 

tal pessoa atitudes normalmente desagradáveis, que não seriam 

adotadas por qualquer um. São atitudes a demonstrar a rejeição e a 

humilhação nos contatos interpessoais e que trazem a pessoa 

estigmatizada para um controle que restringirá sua liberdade. É ainda 

estigmatizador, porque acaba por desencadear a chamada desviação 

secundária e as carreiras criminais. Estabelece-se, assim, uma dialética 

que se constrói por meio do que Tannenbaum denominou a 

dramatização do mal, que serve para traduzir uma mecânica de 

aplicação pública de uma etiqueta a uma pessoa (Sheicara, 2011: 307) 
 

Apesar de ter sido escrito no final dos anos 1930, Vera Malaguti Batista (2011) 

considera a obra Punição e estrutura social de Georg Rusche e Otto Kirchheimer um 

dos pilares fundamentais para o surgimento da criminologia crítica, nos anos 1970. A 

obra serviu para sistematizar a questão criminal e analisar correlações entre condições 

sociais, mercados de trabalho e sistemas penais. Junto ao Vigiar e Punir (1975), de 

Foucault, representaram uma necessária ruptura epistemológica, especialmente na 

Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Améria Latina.  

Para ilustrar o resultado do caráter estigmatizante dos processos 

criminalizatórios, pode-se lançar mão do conceito de cifra oculta, que “alude a um 

quociente (noção aritmética) que expressa a relação entre o número de delitos 

efetivamente cometidos e o de delitos estatisticamente refletidos” (Gomes; Molina, 

2006: 42-43). Afinal, é preciso compreender porque as prisões vivem recheadas de 

pessoas pobres, homens e negras, em sua maioria.  Apesar desta infeliz constatação, de 

acordo com os estudos de criminologia crítica, este fenômeno não deveria estar em nada 

relacionado com as teorias positivistas que consideram causas biológicas, psicológicas 

ou ambientais. 

 
A ideologia da defesa social ainda predomina na criminologia 

contemporânea, embora tenha sido questionada e praticamente 

substituída por outro paradigma, o do labeling approach (paradigma 

da reação social). As investigações sobre a criminalidade do 

“colarinho branco”, a cifra negra da criminalidade e a crítica das 

estatísticas criminais nas quais se fundamenta a Criminologia da 

reação social são muito importantes ao processo de descaracterização 

da concepção de criminalidade presente no senso comum, pois 

revelam o caráter seletivo do sistema penal. [...] Não se trata, pois, de 

discutir uma criminalidade em si, mas o processo de criminalização 
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que atribui o status de “criminoso” aos indivíduos concentrados nos 

setores mais vulneráveis da sociedade (Argüelo, 2005). 
 

A cifra oculta da criminalidade refere-se, portanto, ao número de ilegalidades 

cometidas pelos indivíduos, que raramente serão vistos, ouvidos ou tampouco 

denunciados, como os emblemáticos exemplos dos chamados “crimes de colarinho 

branco”. Não há como vigiar toda sociedade a ponto de controlar e exigir 

responsabilização penal para toda e qualquer conduta que fuja dos padrões de 

legalidade, e este papel pouco interessa à maioria das pessoas.  

Tal situação reflete-se no caráter desigual do sistema penal que, enquanto pune 

comportamentos fora-da-lei das classes marginalizadas para encobrir um número bem 

mais amplo de ilegalidades das classes dominantes – imunes ao processo de 

criminalização –, aplica, de maneira seletiva, penas capazes de transformar a vida dos 

envolvidos, especialmente a prisão. Dessa forma, os setores mais vulneráveis da 

sociedade se mantêm impedidos de mudar de vida, de ascender socialmente (Argüello, 

2005). A seletividade do sistema penal se apresenta, então, como uma característica 

capaz de produzir controle social através da criação de estigmas em pessoas 

historicamente desprovida de garantias de direitos. 

Para Baratta (2002), de quem Juarez Cirino dos Santos é leitor e tradutor, as 

agências de controle social sustentam um processo de interpretação, definição e 

tratamento, em que indivíduos de uma determinada classe social selecionam uma 

conduta como desviante, definem pessoas praticantes desta conduta como desviantes, e 

aplicam um tratamento que consideram apropriado para dar conta do problema. O 

resultado desta equação é nada além da dessocialização, do embrutecimento e da 

estigmatização dessas pessoas, que passam a ser entendidas como criminosas. 

 
Segundo esta literatura o estágio do desenvolvimento capitalista 

determinou a criação das primeiras instituições destinadas à reclusão 

dos pobres. Assim como, na atualidade, determina o funcionamento 

seletivo do sistema de justiça criminal. Denomina-se de 

criminalização essa seleção penalizante que é o resultado da gestão de 

um conjunto de agências (agentes gestores da criminalização) que 

formam o sistema penal (Mendes, 2014: 57). 

 

Tal processo seletivo se vale de dois momentos: as criminalizações (a) primária 

e (b) secundária: (a) momento e resultado de sancionar uma lei penal que incrimina ou 

normatiza certas condutas. Aqui, estão envolvidas agências políticas, parlamentares e 

executivas, responsáveis por formular o que deve ser apenado; e (b) ação punitiva 
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exercida por pessoas concretas, que acontece quando o Estado detecta possíveis 

envolvidos em atos criminalizados e os submete ao processo de criminalização – 

investigação, prisão, condenação. Aqui, agem policiais, Ministério Público, magistrados 

e agentes penitenciários (Mendes, 2014: 57-58). 

Durante a etapa de criminalização primária, a seleção ainda é abstrata. Apesar da 

perspectiva do grupo social que será perseguido, não é possível determinar exatamente 

quem será atingido pela sanção. Este é um processo formal, exercido pelas agências 

políticas do sistema penal que estabelecem os critérios programáticos a serem 

executados pelas agências de criminalização secundária. 

 
Para os críticos, os delitos de pouca gravidade são basicamente 

subprodutos do capitalismo que gera necessidades consumistas e de 

privação relativa. Eles/as assinalam a natureza política das causas do 

crime, do próprio conceito de crime e das políticas de controle. Para 

além do estudo do crime, como um problema que alguns indivíduos 

ou grupos particulares representam para a sociedade, o foco passa a 

ser a normalidade e a desordem como um problema estrutural da 

sociedade. Assim, o importante é entender como os meios de 

comunicação de massa e as agências de justiça penal amplificam a 

criminalidade. Como determinados problemas sociais passam a ser 

definidos como delinquência de acordo com o desejo da classe 

dominante, enquanto outras situações muito mais perigosas para a 

sociedade são ignoradas. Ou seja, a criminologia tradicional presta 

muito pouca atenção aos crimes praticados pelos poderosos, como por 

exemplo, o de corrupção passiva
6
 (Mendes, 2014: 60). 

 

A partir daí, é perceptível a participação das mídias no processo de 

criminalização secundária da pobreza e na construção do estereótipo do inimigo. 

 

1.3. A criminologia ou a criminalização midiática 

 

A criminologia midiática cria a realidade de um mundo de pessoas 

decentes frente a uma massa de criminosos, identificada através de 

estereótipos que configuram um eles separado do resto da sociedade, 

por ser um conjunto de diferentes e maus. O eles da criminologia 

midiática incomodam, impedem de dormir com as portas e janelas 

abertas, perturbam as férias, ameaçam as crianças, sujam por todos os 

lados e por isso devem ser separados da sociedade, para deixar-nos 

viver tranquilos, sem medos, para resolver todos os nossos problemas. 

Para tanto, é necessário que a polícia nos proteja de suas ciladas 

                                                           
6
Segundo os dados do DEPEN, dos 444.907 homens presos no Brasil, somente 55 estão envolvidos com o 

crime de corrupção passiva. Ou seja, com o crime de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 

aceitar promessa de tal vantagem (art.. 317 do Código Penal Brasileiro). (Mendes, 2014: 60) 
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perversas, sem qualquer obstáculo nem limite, porque nós somos 

limpos, puros e imaculados (Zaffaroni, 2012: 307). 
 

Nesta citação de A palavra dos mortos, Zaffaroni menciona o que ele chama de 

criminologia midiática. A expressão serve para ironizar os poderes conferidos às mídias 

enquanto entendedoras da criminologia como ciência que estuda as causas da 

criminalidade, objeto de pesquisa lucrativo para os meios de comunicação. Este trecho 

faz crer que ainda existe uma dicotomia entre bom e mau, e que é permitido aos meios 

de comunicação trabalhar com ela, apesar de superados os paradigmas positivistas.  

Por sua vez, Baratta (1994) ensina que o que acaba prevalecendo na opinião 

pública são as situações-problema das classes sociais mais pobres, protagonizadas pelos 

cidadãos estereotipados. Enquanto isso, os delitos ecológicos ou contra a saúde pública, 

publicidade enganosa e corrupção ficam em segundo plano. Casos de lesões corporais e 

violência sexual, por exemplo, ganham maior notoriedade nos bairros mais pobres, onde 

a privacidade no ambiente doméstico é constantemente posta em xeque. A mídia atuaria 

neste aspecto na condução dos fatos, enfocando apenas alguns fenômenos criminais e 

criando em cima da realidade uma percepção imaginária, que não reflete a realidade da 

população em geral. 

Reconhece-se, então, que o objeto da criminalidade é também socialmente 

construído pelas agências de comunicação social, que, conforme visto anteriormente, e 

de acordo com Zaffaroni, Nilo Batista, Alagia e Slokar (2003), são condicionadoras das 

agências policiais. Essas, por conseguinte, selecionam seus alvos, enquanto instituições 

da criminalização secundária, a partir de critérios bem específicos: tanto por fatos 

grosseiros, cuja detecção da criminalidade se torna mais fácil e disseminável pela 

imprensa; e, depois, a criminalização de “pessoas que causem menos problemas (por 

sua incapacidade de acesso positivo ao poder político e econômico ou à comunicação 

massiva)” (Alagia, A.; Batista, N.; Slokar, A. e Zaffaroni, E. R, 2003: 44-46). Aqui, os 

juristas reforçam a ideia explicitada por Baratta, garantindo que são os atos mais toscos 

realizados por pessoas sem acesso positivo à comunicação que acabam sendo 

divulgados como crimes, delitos, e, consequentemente, os atores como únicos 

delinquentes. 

 

Por tratar-se de pessoas desvaloradas, é possível associar-lhes todas as 

cargas negativas existentes na sociedade sob a forma de preconceitos, 

o que resulta em fixar uma imagem pública do delinquente com 

componentes de classe social, étnicos, etários, de gênero e estéticos. O 

estereótipo acaba sendo o principal critério seletivo da criminalização 
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secundária; daí a existência de certas uniformidades da população 

penitenciária associadas à desvalores estéticos (pessoas feias), que o 

biologismo criminológico considerou causas do delito quando, na 

realidade, eram causas da criminalização, embora possam vir a 

tornarem-se causas do delito quando a pessoa acabe assumindo o 

papel vinculado ao estereótipo (é o chamado efeito reprodutor da 

criminalização ou desvio secundário) (Alagia, A.; Batista, N.; Slokar, 

A. e Zaffaroni, E. R, 2003: 46). 
 

 A comunicação social, além de reforçar o trabalho das agências punitivas e os 

estereótipos dos principais alvos deste movimento, é responsável por disseminar uma 

imagem bem particular da consequência mais conhecida da criminalização secundária: a 

prisionização – segundo dados emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça em junho de 

2014
7
, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo: são 711.463 

presos, dentre os quais 147.937 em prisão domiciliar. Com isso, enfatiza a ideia de que 

as prisões são povoadas por pessoas que cometeram delitos graves – homicídios, 

estupros etc., quando, na verdade, a maioria das pessoas detidas assim se encontram por 

delitos contra a propriedade privada, pequenos furtos e o também insignificante tráfico 

de pequenas quantidades de drogas. 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgado pelo Depen 

(Departamento Penitenciário Nacional) do Ministério da Justiça em junho de 2014
8
 

aponta que quatro entre cada dez registros correspondem a crimes contra o patrimônio. 

Cerca de um em cada dez corresponde a furto (11%). Percebe-se que o tráfico de 

entorpecentes é o crime de maior incidência, respondendo por 27% dos crimes 

informados. Em seguida o roubo, com 21%. Já o homicídio corresponde a 14% dos 

registros e o latrocínio a apenas 3%. 

Quem vive o cotidiano nas redações jornalísticas conhece bem essa realidade, 

evidenciada diariamente na cobertura de detenções por denúncias como “o suspeito 

caminhava em um ambiente longe de casa, com roupas sujas e furadas, por isso, não 

estava bem intencionado”; “o jovem portava três cápsulas de cocaína e cinco sacolés de 

maconha, contendo inscrições de facções criminosas”, e por aí vai. Aparentemente, a  

fábrica de bandidos em que trabalham policiais e fábrica de notícias policiais em que 

                                                           
7
 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil. Disponível 

em: http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf. Acessado em 

22 jun, 2015.  
8
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento nacional de informações penitenciárias Infopen - junho de 

2014. Disponível em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nest a-

terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acessado em 22 jun, 2015. 
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trabalham repórteres formam uma rede de produção de medo onde a matéria prima é a 

população mais vulnerável possível. 

 
N: Você sabe que uma característica do jornalismo policial dos anos 

90 era justamente ouvir os que iam presos, não é? Por que acha que 

isso é vetado nas redações hoje? 
A: Vamos ser diretos: por que muitas vezes os bandidos são levados 

sem nada. Sem arma, sem droga… mas a polícia joga a arma na mão 

deles. E você percebe, sua experiência faz com que você perceba logo 

quando o cara foi preso sem nada e quando ele foi preso com alguma 

coisa. O próprio cara demonstra que ele tá tranquilo. O bandido em si, 

quando é bandido mesmo, ele não se arrepende do que fez. Ele sabe os 

motivos de estar sendo levado, o que não acontece quando o cara é 

levado sem nada. Acontece todos os dias da polícia entrar em alguma 

boca de fumo e, muitas vezes, a pessoa está lá sem nada – por mais 

que ela tenha algum envolvimento com o tráfico, sabe? Ali ela está 

sem nada, e mesmo assim é levada, e as drogas e as armas aparecem 

na mão dele, e ele vai preso.   
 

Neste momento, o jornalista entrevistado fala sobre como é comum que se 

forjem provas contra um tipo específico de bandido, que ele já aprendeu a identificar 

quando é real ou falso. Ainda com relação às provas enganosas, outra jornalista dá seu 

depoimento: 

 

L: Às vezes você encontra o cara na delegacia e pergunta quantas 

passagens tem, fez isso por quê… e o cara diz que é inocente, que só 

viu a polícia chegando, correu, foi pego e na saída a polícia jogou a 

droga no colo dele. Acontece, a gente sabe que a corporação é boa, 

mas é boa em partes. Tem a parte dos corretos, tem a parte dos 

corruptos também. Os caras precisam fazer números, volume, provar 

um monte de coisa… e ele não tem a obrigação de investigar, a 

diferença de civil para PM (sic), então, no trabalho de patrulhamento 

ostensivo, ele vai pegar qualquer um na rua, vai levar para a delegacia 

e o delegado que vai decidir se abre o inquérito ou não… Mas 

acontece isso sim, da gente não conseguir ouvir o outro lado, e eu 

acho que isso é proposital. 

 

 Para além da ajuda na construção do estereótipo do criminoso, é possível dizer 

que os jornais se aproveitam de uma situação em que possuem a escusa da produção da 

informação, ainda que esta seja um círculo viciado que se repete e prolonga a cada dia, 

para produzir entretenimento, mesmo que isso gere a estigmatização
9
 de agentes sociais. 

                                                           
9
 Acerca do estigma, ver Erving Goffman e as possibilidades de tais processos de exclusão serem 

somados, funcionado combinadamente para a exclusão de determinados indivíduos. Ver também Edwin 

M. Lemert, que estabelece a diferença entre delinquência “primária” e delinquência “secundária”. Tal 

distinção foi imprescindível, pois demonstrou, segundo Alessandro Baratta, como a reação social ou a 

punição sobre uma primeira conduta desviante gera um estigma, ou seja, “uma tendência a permanecer no 
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Parece ser um consenso que o crime exerça certa fascinação nas pessoas, já que as 

pesquisas realizadas, pelo menos no país, mostram que as páginas das editorias policiais 

são as mais lidas
10

. Para os jornalistas entrevistados, o apreço pelas tragédias fica ainda 

mais evidente no caso de veículos que têm como carro-chefe as editorias policiais. 

 

A: O que acontece? Quais são as notícias que diariamente vão existir 

nos jornais? Polícia, Esportes, Política... e Entretenimento. São esses 

os temas que vão chamar atenção. Só que o próprio cidadão, é dele 

querer saber de tragédia. Todos os tipos de desgraças: mortes, 

acidentes, trocas de tiros, deslizamentos de morro... Tudo isso chama 

a atenção dele. Na Polícia, por exemplo, vai ter uma certa parte da 

população que quer saber o trabalho que a polícia tá fazendo, e uma 

minoria quer saber o que o traficante tá fazendo, que é uma parcela da 

população mais abaixo na questão do estudo. A pessoa quer saber o 

que estão fazendo na área dele, o cara quer saber se o traficante da 

área dele permanece solto, se ele invadiu algum lugar de facção 

inimiga... Então, a polícia em si vende por causa disso. 

 

 Sem perceber, o repórter coloca Polícia, Esportes e Política no mesmo nível de 

urgência, por ter factualidade constante, assim como Entretenimento, que para ele é uma 

editoria que se destaca das anteriores. Importante notar, na fala deste entrevistado, que 

há uma combinação na necessidade de informar “uma certa parte da população que quer 

saber o trabalho que a polícia está fazendo” e de entreter, “só que o próprio cidadão, é 

dele, querer saber de tragédia”. A fala da editora de um dos jornais também exemplifica 

isso. 

 

S: [...] Nessa editoria, cada dia tem uma história diferente, com todas 

as suas particularidades. Um crime não é igual a outro, um roubo não 

é igual a outro, a história de um cara acusado de tráfico, ou qualquer 

outra coisa, como o policial diz, do meliante, nunca é igual de outro.  
N: Engraçado, às vezes parece que todos os dias saem as mesmas 

notícias… 
S: O enredo é parecido, mas os personagens sempre serão personagens 

diferentes. Eu tive um amigo durante muitos anos em O Fluminense, 

que foi redator e editor de Polícia lá, me disse uma coisa que eu nunca 

                                                                                                                                                                          
papela social no qual a estigmação o introduziu”. (GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a 

manipulação da identidade deteriorada. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988. p. 14. BARATTA, Alessandro. 

Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do Direito Penal. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2002. p. 89. Apud DIAS, Fábio; DIAS, Felipe & MENDONÇA, Tábata. Criminologia 

midiática e seletividade do sistema penal. Disponível em: 

http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-7.pdf. Acessado em 10 mai, 2015. 
10

 SOARES, Luiz Eduardo. Justiça: Pensando alto sobre violência, crime e castigo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. p. 19. Apud DIAS, Fábio; DIAS, Felipe & MENDONÇA, Tábata. Criminologia 

midiática e seletividade do sistema penal. Disponível em: 

http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-7.pdf. Acessado em 10 mai, 2015. 
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vou esquecer: lidar com polícia é lidar com romance o tempo inteiro, 

porque uma matéria de polícia é um romance. Naquele tempo eu não 

entendi isso, mas depois, a convivência, lendo as matérias e o tempo 

que eu tive trabalhando na Delegacia Legal… você percebe que é 

verdade. O Manuel Bandeira tem uma poesia chamada Tragédia 

Brasileira
11

. Se você pegar essa poesia, vai ver que é o enredo de 

muitos crimes que acontecem hoje, e todos os dias. A questão da 

violência contra a mulher, o abuso de adolescentes, a criança que é 

recrutada pelo tráfico, o que a sociedade chama de monstros… os 

monstros sempre existiram. O caso da Fera da Penha
12

 por exemplo, 

não é da nossa época, mas é muito emblemático. Então Polícia é muito 

apaixonante. E quem faz Polícia geralmente gosta muito. 
 

O curioso de ambas as falas é que enquanto a primeira tende a falar do que pode 

importar sobre os factuais, a segunda tende a valorizar a dramatização dos casos, o 

excepcional. A primeira destaca a importância de saber o que a polícia e o traficante 

estão fazendo, a segunda quer convencer que casos como o dos anos 1960 é que 

seduzem o leitor. Porém, se assim fosse, não haveria leitores seduzidos a, pelo menos, 

50 anos, com notícias que não suitam e servem a uma banalização do trabalho policial. 

Teremos um capítulo para aprofundar o debate sobre o que seria o desejo do público-

alvo, constantemente tido como discurso legitimador da violência produzida pelos 

jornais, e também sobre a dramatização do cotidiano. 

 

1.4. Circuito fechado  

 

Quais os tipos de notícias mais veiculados em todos os jornais? Prisão por 

tráfico de drogas. Como vimos, este é um reflexo da população encarcerada. Ou seria o 

contrário? Assim como a prisionização acontece entre os selecionados dos processos 

criminalizantes, a imprensa também seleciona quais notícias terão destaque, sairão na 

                                                           
11

 “Misael, funcionário da Fazenda, com 63 anos de idade,/Conheceu Maria Elvira na Lapa, – prostituída, 

com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e o dentes em petição de miséria./ Misael tirou 

Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura…/ Dava tudo 

quanto ela queria./ Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado./ Misael 

não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso: mudou de casa./ 

Viveram três anos assim./ Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa./ Os 

amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Vila Isabel, 

Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clapp, outra vez no Estácio, Todos os Santos, 

Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos…/ Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de 

sentidos e de/ inteligência, matou-a com seis tiros, e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, 

vestida de organdi azul.” Disponível em: <www.poesiaspoemaseversos.com.br/manuel-bandeira-

poemas/#.VVDeVpNcAhY>. Acesso em 11/05/2015. 
12

 “A Fera da Penha é a alcunha pela qual ficou conhecida Neide Maria Maia Lopes, presa pela acusação 

de seqüestro e assassinato de uma criança de quatro anos. O caso, ocorrido em 30 de junho de 1960, 

chocou a sociedade brasileira da época, tendo sido amplamente divulgado pela mídia”. Ler mais: 

<pt.wikipedia.org/wiki/Fera_da_Penha>. Acesso em 11/05/2015. 
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capa das publicações, dentre o mar de acontecimentos diários. Os critérios de 

noticiabilidade podem variar dependendo do interesse de cada empresa, mas o objetivo, 

neste subcapítulo, é expor aproximações entre as seleções midiática e do sistema penal.  

Robert Darnton (1990) conta uma história, de quando foi transferido para a 

sessão de crimes do Newark Star Ledger, em New Jersey, e, folheando os boletins de 

ocorrência, corria para oferecer o que considerava os principais acontecimentos aos seus 

veteranos repórters, na sala de imprensa da delegacia de Newark. Enquanto jogavam 

pôquer à espera de resumos ou grandes furos anunciados pelo rádio ou por um colega 

policial, precisavam que alguém corresse atrás das bizarrices, ocorrências estranhas do 

tipo: “homem morde cachorro”, potenciais manchetes. De hora em hora, Darnton 

voltava à sala e lia os boletins que considerava interessantes para os mais velhos, que 

gargalhavam da falta de habilidade do foca para farejar boas histórias. Demorou para ele 

entender qual linha seguir. 

 
Uma vez, achei que tinha encontrado um boletim tão espetacular – 

creio que incluía assassinato, estupro e incesto – que fui diretamente 

para o setor de homicídios para conferir. Depois de ler o boletim, o 

detetive me olhou com um ar de desagrado: “Você não vê que é coisa 

de preto, menino? Não dá matéria”. Ao lado dos nomes da vítima e do 

suspeito, havia um B (“black”) maiúsculo. Eu não sabia que 

atrocidades entre negros não constituíam notícia (Darnton, 1990: 90-

91). 
 

Não deveria mesmo ser fácil escolher o que vira manchete, afinal, como bem 

lembra Anderson, todos os dias têm material factual para Polícia. São muitos os 

registros de ocorrência diários. No entanto, este é o assunto sobre o qual os jornalistas 

entrevistados mais se contradizem. Vejamos as diversas falas de Anderson sobre a 

liberdade que ele acredita ter para trabalhar e na escolha das pautas. 

 

A: Porque, ao meu modo de ver, o repórter de Polícia, é o único que 

tem liberdade para trabalhar, que não se prende a determinadas 

imposições colocadas pela chefia. Quando você trabalha com Polícia, 

é lógico que você não pode colocar tudo no jornal, principalmente 

dependendo da linha editorial. 
[...] (sobre O Fluminense) Uma discussão que eu tenho diariamente 

com minha chefia é de não poder, de repente, expor um traficante, 

coisa que em outros jornais eu teria liberdade de fazer. [...] Já quando 

eu trabalhei no Itaboraí, ali eu tinha mais liberdade. 

[...] Um grande exemplo disso são as prisões dentro das casas de 

bandidos. Vamos até o local com a polícia, o traficante está ali 

dentro… é um trabalho de cinco minutos da polícia, que fica ali dentro 

uma hora, uma hora e meia, sem dar liberdade para a imprensa 
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trabalhar… sabemos que algo está acontecendo ali dentro. Então, 

diariamente a gente escreve coisas que não quer escrever. 
 

 Este tipo de contradição será encontrada nas entrevistas com todas/os 

as/os profissionais. Quando perguntado porque ele não dá voz aos presos, tendo em 

vista que os fotografa e descreve o momento de suas prisões no jornal, Anderson diz 

que “a chefia não publicaria”. Luana Souza afirma que tem liberdade para entrar na sala 

do inspetor e de decidir a qual pauta ela vai se dedicar mais, mas nunca precisou 

escrever uma matéria que incriminasse um colega policial. Vinícius também se sente 

livre na função de repórter-policial, e não percebe como está limitado enquanto 

profissional: 

 

V: Por dia faço três matérias de Polícia, quando não tem mais coisa. 

Tem dias que faço cinco, seis, mas tem dias que faço uma matéria, 

deixando de lado o que eu acho menor (por exemplo, um pequeno 

traficante), para fazer uma maior (um arrastão na BR). Eu tenho essa 

liberdade do meu editor, que diz preferir duas matérias boas que cinco 

notas. Mas tem dias que não temos nada. 
 

Quando Vinícius diz que “às vezes não tem nada”, parece colocar a questão da 

factualidade anunciada por Anderson em cheque. Porém, a afirmação dele quer dizer 

que há dias sem nada de muita importância e ele usa a prisão de um “pequeno 

traficante” como algo de relevância menor. Para os repórteres entrevistados, é apenas 

“mais um”, banalizaram a prisão por envolvimento com tráfico de drogas que, para eles, 

são notas construídas de dentro da redação, sem necessidade de deslocamento de 

equipe, afinal os policiais mandam fotos do detidos e registros de ocorrência através do 

aplicativo de mensagens instantâneas do celular (WhatsApp). 

 
R: O padão (dos criminosos) é sempre esse: negro, pobre e de favela, 

sempre envolvido com o tráfico. A gente consegue perceber a 

diferença, que esse perfil de criminosos tá sempre com radinho, 

pistola, 300 gramas de cocaína. Você nunca vê um moleque de 17 

anos, negro, pobre, favelado com cinco quilos de maconha. Você vê 

que é realmente a pontinha do iceberg, que fica lá embaixo com um 

saquinho, vendendo seus sacolés, não deixa de ser criminoso… Acho 

que tem que prender. Não estou discutindo diminuição da maioridade 

penal ou nada do tipo, mas se você cometeu crime tem que ser preso, 

independente de qual nível seja o seu crime, não interessa se é cinco 

gramas (sic) ou cinco quilos, é crime (sic). 
 

Renata Sena não conhece a Lei de Drogas brasileira, mas ainda assim acha que 

entende o que é uma quantidade grande ou pequena de drogas. Nesta fala, ela reforça o 

que outros profissionais haviam dito: o padrão é o mesmo. E a linguagem sempre 
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permeada por opiniões próprias, posicionamento do jornal e traços de institucionalidade 

policial. Tanto é, que as ilegalidades comedidas por policiais não estão em jogo e 

dificilmente serão pauta. Um dos repórteres denunciou que havia cansado de ver 

policiais redistribuindo para os próprios profissionais do jornalismo drogas apreendidas 

em operações. Questionada sobre o tema, Sena diz: 

 
N: Você daria uma matéria se você visse um policial distribuindo para 

seus colegas a droga que ele acabou de apreender?  
R: Sinceramente, não sei. Primeiro porque moro em São Gonçalo, e 

polícia às vezes é tão cruel quanto bandido. Então não sei se valeria a 

pena comprar este tipo de briga, por que não seria nem o primeiro nem 

o último, então, não sei. No dia eu veria como seria. 
N: Você acha que o jornal daria? 
R: Se alguém bancasse fazer acho que daria, o problema é alguém 

fazer, porque você tá envolvendo uma série de coisas, não só o 

policial, mas o colega de profissão, você incriminando certas pessoas, 

então o buraco seria mais embaixo. 

 

A profissional coloca o policial que comete ilegalidades em posição diferente de 

um homem sem fardas que comete ilegalidades. Embora ela saiba que o caso “não seria 

a primeira nem a última vez”, denunciar um policial está quase fora de questão. Parece 

perigoso. Seguro é fazer matéria para prender traficantes. 

De acordo com Selma Araújo, editora de O Itaboraí, a convivência próxima os 

faz compreender a vida da polícia e, como pode ser visto nessa e em outras declarações 

que estão neste trabalho, assimilar o que os policiais dizem como verdade. Robert 

Darnton (1990) observa: 

 

Eu tinha a impressão de que os jornalistas eram muito sensíveis ao 

risco de virarem prisioneiros de seus informantes e escorregarem para 

a autocensura. 

[...] Depois de mais ou menos um ano na mesma área, os repórteres 

tendem imperceptivelmente a adotar o ponto de vista das pessoas 

sobre as quais escrevem. Passam a entender as complexidades da 

tarefa do prefeito, as pressões sobre os comissários de polícia e a falta 

de um espaço de manobra na área do bem-estar social. 

[...] Em um nível mais modesto, os repórteres policiais veteranos que 

dominam as salas de imprensa na maioria das delegacias desenvolvem 

uma relação de simbiose com a polícia. Em Newark, havia quatro 

velhos e rijos repórteres que tinham mais tempo de delegacia do que a 

maioria dos policiais. Conheciam todos os figurões da polícia: bebiam 

com os tiras, jogavam pôker com os tiras, adotavam a concepção de 

crime dos tiras. Nunca escreveram sobre a brutalidade policial 

(Darnton, 1990: 83) 
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Darnton nos fala de uma realidade de anos atrás, início da década de 1960, em 

um país distinto do Brasil, os Estados Unidos, mas a simbiose com as fontes parece ser 

a mesma. Apenas uma sociologia do jornalismo poderia analisá-la, assim como aos 

antagonismos existentes entre fonte e repórter, além de levar em consideração as 

interações entre fonte e público – mais a frente, no estudo do discurso e das vozes dos 

jornais estudados, este problema volta a aparecer: como estar mergulhado na tarefa de 

contar histórias sobre crimes aproxima todos os envolvidos para e pela produção destes 

discursos? Para Darnton (1990: 83), “o noticário corre em circuitos fechados: é escrito 

sobre e para as mesmas pessoas, e às vezes em código privado”. 

Todos os entrevistados falam como experientes criminalistas: ainda que não 

façam a menor ideia do que estão dizendo, podem jurar que é a verdade. 

O campo midiático apresenta o debate sobre “a ordem” por, pelo menos, dois 

vieses. Antonio Serra (1980) dedica-se a explicar “a ordem” como expressão 

homogênea de um interesse global e comum, que fala através de normas válidas pelo 

simples fato de serem enunciadas. Dependendo de quem enuncia as normas, elas se 

tornam verdade. No caso dos meios de comunicação, a validade da fala se apoiaria na 

credibilidade dos jornais enquanto entidades que registram fatos e emitem consensos. 

Para Serra, a manutenção das normas pelos veículos apagam a contradição e a 

ambiguidade, fazendo com que os discursos disseminados pelas mídias pareçam fontes 

de verdades (1980: 21-22). 

Ciro Marcondes Filho (1989: 17) sugere que o trabalho de levar preocupação 

através do serviço noticioso está diretamente ligado aos interesses burgueses de difusão 

de ideias de classe. Portanto, o serviço púbico prestado pelas empresas de comunicação 

estaria a serviço da ordem de poucos em detrimento de muitos. Para ele, os meios de 

massa transferem o medo que as classes dominantes têm para os receptores, que temem, 

sem ao menos questionar a determinação histórica desses fatos, e consequentemente 

remetem a solução desses problemas para o sistema como um todo. Articulando com as 

questões do Direito, é possível dizer que a cobertura policial transfere a solução para o 

sistema penal como um todo, personalizando os conflitos sociais e estigmatizando certa 

parcela da população. 

 A disseminação de inimigos públicos por intermédio dos veículos de 

comunicação, através da adoção de estereótipos e da confirmação de “marginalizações 

reais da estrutura econômica, política e social” (Marcondes Filho, 1989: 17) acontece no 
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sentido de romper com quaisquer laços de solidariedade e de união que, em algum 

momento, poderiam ser usados contra o Estado. 

 O contrapeso dessa carga psíquica oferecida pelo jornalismo em cápsulas diárias, 

no entanto, vem ao lado, afinal, nenhum jornal sobreviveria se trouxesse somente 

notícias ruins e preocupações. A lógica da imprensa no capitalismo seria justamente 

essa, a de produzir esquizofrenia e desestruturar qualquer estrutura racional da 

realidade.  

 
Ao lado das manchetes, que advertem sobre o pânico (da classe 

dominante) diante dos saques a estabelecimentos comerciais, do 

aumento insistente dos roubos e assaltos, das greves, da indisciplina 

civil, do terrorismo, convivem pacificamente manchetes sobre 

vedetes, novos casamentos de artistas de TV, sobre como ganhar na 

loto, ou sobre a vitória arrebatadora dos times de futebol. (Marcondes 

Filho, 1989: 18) 
 

A partir deste cenário vale considerar Sylvia Moretzsohn (2007), que 

responsabiliza a mídia por estimular um “apelo difuso por uma justiça que logo resvala 

para o linchamento, pois contraditoriamente prescindiria do respeito a prerrogativas do 

direito em nome da demanda pela aplicação de penas exemplares e cada vez mais 

rigorosas” (Moretzsohn, 2007: 143).  

Ora, se o debate é sobre Direito, sobre os que cumprem ou descumprem a lei, 

por que não se problematizam os direitos que são roubados dos suspeitos, no momento 

que têm câmeras apontadas para seus rostos, em troca de sua intimidade exposta. 

Quando serve de vitrine para foras-da-lei, mostrando identidades
13

 de seus respectivos 

suspeitos, o jornal impresso ganha adeptos também com a ilusão de dar conta da justiça 

que teima em não funcionar, através do escracho público. “Assim, a mídia parece falar 

direto com o público e surge como sua representante de fato, prometendo, no caso das 

questões jurídicas, uma agilidade contraditória aos rituais do direito” (Moretzsohn, 

2007: 143-144). 

Este é um jogo de emoções no estilo morde e assopra. A imprensa acabaria por 

sentimentalizar todas as questões sociais, produzindo cada vez mais penalização e 

criminalização, além de simples reações de descontentamento. 

                                                           
1313

 Durante o processo de escrita deste trabalho, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro obteve 

liminar que proíbe a divulgação de imagens de pessoas presas como suspeitas, sem motivo legítimo para 

investigação criminal – a chamada “apresentação de presos”. No entanto, os fotojornalistas continuam 

garantindo fotos dos detidos – que agora saem com mosaico no rosto nas fotos – e se mantem a circulação 

de imagens continua acontecendo via aplicativo de celular. 
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 1.5. Repórter não é polícia 

 

 Chamada de editoria policial e, às vezes, jornalismo policialesco, quando 

se pretende ironia ou denúncia, a espetacularização da notícia tem origem nos fait-

divers (Lage, 1999) e, hoje, tem muita expressividade em tabloides, como o Meia Hora, 

do grupo O Dia, e o Expresso, d‟O Globo, ambos de circulação no Rio de Janeiro. Mas 

o formato não se limita a essas versões mais rápidas de leitura. Mesmo os periódicos 

que acabam virando referência em suas cidades, considerados relevantes, utilizam-se 

desse tipo de linguagem, atrelada à linguagem policial, que muitas vezes permeia todo o 

conteúdo dos jornais, ainda que em níveis diferentes. 

É o caso dos jornais analisados nesta pesquisa – O Itaboraí, O São Gonçalo e O 

Fluminense. No entanto, apesar das linguagens entrecruzarem-se o tempo todo, os 

jornalistas entrevistados afirmam que não dá para confundir as duas funções: o repórter 

não é polícia. 

 
S: O jornalismo policial erra quando se mete no trabalho da polícia. 

Então, quando avisa que vai ter blitz, quando avisa que vai ter 

operação, quando divulga dados de investigação… Acho que erra aí, 

isso não ajuda em nada. [...] Gente, quando vão aprender que só pode 

divulgar o que foi concretizado e o que a policia disser que pode ser 

divulgado? Jornalista não é policial. O que você tem que ser é 

narradora, não coadjuvante, mas espectadora. O repórter é um 

contador de história, não tem que ser personagem da história. 
 

No entanto, o papel de espectador do jornalista e do fotojornalista são abalados 

quando, por exemplo, correm para chegar antes da Polícia Civil à cena do crime, para 

poderem manipular e conseguir a melhor foto, ou, para chegarem à família em situação 

de risco antes que os outros colegas o façam. Não são policiais, mas chegam para fazer 

incursão policial junto com o policial, assinam matéria condenando pessoas que, na 

manchete, chamam de “suspeitas”. Os jornalistas entrevistados, por exemplo, acham 

que os criminosos devem ser combatidos pela polícia, ainda que ela cometa crimes e 

ilegalidades, mas é para “um bem maior”, ou, ainda, é exceção. O jornalista é, afinal, 

contador de histórias, coadjuvante ou cúmplice? 

 
A: Tem comunidades que a gente vai que a gente é filmado. Ou seja, 

nós não somos policiais. No dia seguinte eu posso ir a uma festa 

próxima àquela comunidade. Olha o problema que vamos arrumar 

para nós… 
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N: Não são policiais, mas ainda assim entram nas comunidades dentro 

de carros da polícia, não é? Você já entrou?  
A: Já, muitas vezes… várias vezes. Teve uma vez que subimos com o 

carro atrás da polícia e achei que fosse morrer. Os caras da 

comunidade, armados, mandaram a gente correr, senão mandariam 

bala na gente. Mas, a gente trabalha muito com esse medo diário. A 

gente passa por situação complicada. A gente não usa colete, por 

exemplo, que não te protege em nada, a não ser que você tome um tiro 

no peito, por exemplo. Mas, mesmo com essa sensação de 

insegurança, a gente vai… A gente procura dar o nosso melhor todos 

os dias. Chegar na redação com as informações e no dia seguinte ver o 

jornal na banca, com sua matéria e a certeza de que deu seu melhor, 

todos os dias. 

 

Assim como o jornalismo policial é confundido por alguns profissionais como 

jornalismo investigativo, o segundo também é confundido com instâncias políticas que 

possuem poder ligados ao judiciário – policial, juiz, promotor. 

 

N: Você considera o jornalismo policial, investigativo? 
R: Sim, acho que hoje não tem mais jornalismo só de factual. Em 

nenhum caso. Acho que isso não só no jornalismo policial. Todo 

mundo tem que buscar o porquê da informação.  Acho que 

antigamente as pessoas tinham certa dificuldade para chegar com 

informação, hoje é muito mais fácil. Tudo mais rápido. Então, antes 

de qualquer coisa a gente não só apura, a gente investiga mais. Tem 

que “cavucar” um monte de gente. Às vezes você manda uma 

informação que é até verdade, mas não quer mais falar porque tá com 

medo. Aí temos que ir nos vizinhos, puxar assunto no local, sem se 

identificar.  
 

Em uma entrevista
14

 ao repórter Luiz Gustavo Pacete, da revista Imprensa, o 

escritor Lucas Figueiredo falou sobre a essência do jornalismo investigativo. Figueiredo 

é também jornalista e esteve entre os quinze profissionais da área mais premiados 

durante os anos de 1995 e 2010. De acordo com ele, o jornalismo investigativo precisa 

ir além de possuir "poderes paranormais" e exige pelo menos dois elementos: 

investimento e tempo para muita pesquisa. Requisitos que hoje não permeiam as 

redações jornalísticas. 

 
As redações empobreceram, elas foram enxugando, os veículos estão 

em uma situação delicada há décadas. Então, a realidade é que cada 

dia você tem menos gente produzindo e menos gente sênior. [...] Esse 

termo (jornalismo investigativo) está embalando um monte de 

picaretagem. Ai você tem uma coisa que eu acho grave: tem muito 

jornalista acreditando que tem poderes sobrenaturais, que se apresenta 

                                                           
14

BLOG DO LUCAS FIGUEIREDO. Afinal, o que é jornalismo investigativo?. Entrevista com Lucas 

Figueiredo. 24 de agosto de 2011. Disponível em: <http://lfigueiredo.wordpress.com/2011/08/24/afinal-o-

que- e-jornalismo-investigativo/>. Acesso em 01/11/2012. 



40 
 

dizendo que é o cara do jornalismo investigativo, ai ele começa se 

achar, começa confundir a relação de poder, começa a achar que é 

promotor, que é delegado, que é juiz
15

. 

 

Sobre o repórter que confunde as relações de poder, Nilo Batista (1990) 

menciona a figura e o papel do repórter policial, que está longe de ser investigativo. 

Vivendo em um ambiente confuso, permeado de informações vindas de um mesmo 

lado, este personagem corre o risco de passar de um bom repórter policial a um mau 

policial repórter, guiado pela política da empresa para a qual trabalha. 

  

[...] é importante considerar a hipótese do chamado “julgamento pela 

imprensa” (trial by the media), quando pessoas e fatos relacionados a 

um processo criminal em andamento são noticiados ou comentados 

com teor opinativo, claro ou subliminar (Batista, 1990). 
 

O repórter é policial porque sua fonte oficial é a polícia, essa é a 

responsabilidade tomada por eles, e pode ser vista a cada resposta nas entrevistas. A 

realidade é definida a partir do ponto de vista policial. De acordo com Edilson Márcio 

Almeida da Silva (2010), o papel de definidores da realidade que recai sobre os 

jornalistas se dá graças a um suposto vazio institucional. Seria esse vazio o responsável 

por sobrecarregar as redações com demandas que não deveriam ser delas, como por 

exemplo a punitivista, e também é ele quem confere aos repórteres o fardo de 

transformadores da sociedade civil.  

 
À medida que informam sobre os problemas sociais e expõem as suas 

consequências para o conjunto da população, para além de manter os 

leitores atualizados, os jornalistas acabam, muitas vezes, pondo em 

ação instituições socialmente percebidas como mortificadas, o que faz 

com que esses profissionais sejam reconhecidos como legítimos 

representantes do interesse público e, portanto, assumam centralidade 

no tratamento de questões fundamentais para a cidade, como as que 

concernem, por exemplo, à criminalidade urbana e à segurança 

pública (Silva, 2010: 151). 

 

Com base no historiador Hobsbawn (1984), Silva (2010: 139) lembra que a 

postura dos jornalistas como agentes que servem de olhos para que o leitor enxergue o 

que de mais importante acontece no mundo corresponde a uma tradição inventada
16

 , 

que legitima a imprensa como portadora de um discurso autorizado sobre a realidade. 

                                                           
15

Idem. 
16

 Segundo Silva, Hobsbawn ensina que o conjunto de práticas, ancoradas na tradição inventada, servem 

para reforçar valores comportamentais utilizando-se de repetição, indicando uma relação continuada com 

o passado. 
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Em sua pesquisa, que entrevista jornalistas do Rio de Janeiro ligados às editorias 

policiais, pode-se perceber que existe uma espécie de sensação de palmatória do mundo, 

como se os repórteres e chefes de redações responsáveis sentissem que, através de sua 

rasa apuração e pressão por parte da linha editorial, conseguissem dar conta de 

solucionar o que consideram mazelas da sociedade – a violência urbana midiática 

expressa pelos índices de criminalidade. 

 
De acordo com os entrevistados, há, da parte da imprensa carioca, um 

posicionamento político bem definido, o que, por desdobramento, 

redunda no maior enfrentamento do problema. Esse posicionamento 

tem por base uma compreensão contrastante de qual deve ser o papel 

dos jornalistas em relação à violência e da eficácia que, nesse sentido, 

pode advir da sua atuação profissional. Diante dessa pretensa 

capacidade de mobilização e geração de resultados, os profissionais do 

Rio, longe de se omitirem diante do fenômeno violento, se 

autointitulam corresponsáveis pela diminuição dos índices de 

criminalidade na cidade (Silva, 2010: 148). 

 

Em entrevista, o jornalista Vinícius disse certa vez ter garantido, para uma 

perigosa região de Niterói, uma guarda constante, depois de uma série de matérias 

produzida por ele sobre a criminalidade no local. Assim como a repórter que faz a 

matéria sobre um buraco em determinada rua cobra respostas do poder público, e, no dia 

seguinte, o buraco é fechado, a população espera que os jornais tampem o buraco da 

violência urbana. Dessa maneira, permanecem garantidos o papel do jornal, além dos 

direitos e da estimada ordem da elite diretora dos principais veículos, com seus 

respectivos interesses políticos.  

É possível afirmar, portanto, que existe certa similaridade entre os papéis 

desempenhados por polícia e jornalista aí: ambas revestidas de uma camada de 

heroísmo, a fim de defender a sociedade das mãos do banditismo. “Nós”, os defensores 

da ordem, versus os “bandidos”, os outros que ignoram a lei. O conceito de “outro” é 

muito trabalhado na Sociologia e voltará a aparecer mais adiante neste trabalho. 

No que diz respeito às tradições em que se ancoram as páginas de jornalismo 

policial cariocas, Marialva Carlos Barbosa (2010: 141-178) explicita a profunda relação 

entre os profissionais das redações e a faculdade de Direito. O cenário é o final do 

século XIX e início do século XX, no Rio de Janeiro, então Capital da República, 

quando as atitudes do personagem-jornalista enfim ganharam notoriedade e identidade. 

 
Figura central no processo de transformação da imprensa no período, 

(o jornalista) tem, além da própria representatividade simbólica da 

profissão, uma face real. Oriundos em grande número das faculdades 
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de Direito, os que ocupam cargos de prestigio ou os que são redatores 

e repórteres nos jornais diários fazem, na maioria das vezes, da 

profissão patamar para alcançar posições políticas ou situações de 

estabilidade financeira, participando da burguesia estatal (Barbosa, 

2010: 141). 
 

Os dirigentes, homens que idealizaram as principais reformas nos jornais mais 

importantes no período do início da República, de acordo com a autora, eram quase na 

sua  totalidade advogados de formação por Rio de Janeiro, São Paulo ou Recife, além de 

necessariamente pertencerem a uma elite de cunho cientificista, com interesses em 

ascensão política. Apenas dois dos dirigentes, entre vinte e um, não tinham nível 

superior. Quinze eram formados em Direito: “eram advogados-jornalistas no comando 

de empresas jornalísticas” (Barbosa, 2010: 144). 

Dado que estiveram numa escola comum, não é de se admirar que os dirigentes, 

ainda que em disputa de público, carregassem as páginas de seus jornais de um 

arcabouço teórico, responsável por categorias de pensamento comuns. 

Nos textos veiculados, a nação era apresentada como moderna, industriosa, 

civilizada e científica. Para além da similaridade de referências bibliográficas e do 

modo de refletir a sociedade, a academia conferia aos seus egressos o poder de 

manipular a palavra, um jeito de escrever distinto, o pensamento inflexível: tudo isso 

era visto pela sociedade como fundamental e como a verdadeira essência da sabedoria 

(Barbosa, 2010: 150). 

 

O jornalismo se apresenta para o estudante de Direito como espécie de 

lugar natural para o exercício da prática profissional, uma vez que é 

cada vez mais identificado com imparcialidade e neutralidade. A 

associação da atividade a uma função claramente política produz 

ainda mais essa aproximação. Tal como o detentor do poder de fixar 

normas e leis, o jornalista-advogado possui a inegável missão – 

também restrita aos eleitos – de disseminar noções e valores e 

privilegiar informações (Barbosa, 2010: 150). 
 

Para a autora, essa trajetória da profissão de jornalista explicaria as marcas do 

discurso jurídico que se fazem presentes no discurso jornalístico até hoje. Aos leitores 

da editoria de jornalismo policialesco, essa mistura entre quem historiciza os fatos e 

quem deseja ditar as regras do jogo, evidencia-se cada vez mais. A figura do repórter 

policial ainda se faz emblemática, marcante e repleta de valores morais a serem 

espraiados, vide a forma com que os bons costumes e a boa conduta persistem nas 

páginas impressas. 
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2.  É disso que o povo gosta 

 

 

Durante esta pesquisa, a maior parte das entrevistadas e entrevistados afirmou 

reproduzir, em suas matérias, a realidade (ver entrevistas em anexo). Colocam-se, 

inclusive, como mediadores desta realidade, servindo de ponte entre o leitor e o fato de 

interesse. Antonio A. Serra fala sobre isso: 

 

[...] o meio seria, de fato, meramente um meio, uma ampliação dos 

órgãos sensórios, perceptivos e experienciais do leitor, o qual, através 

dele, alcança uma realidade afastada e por seus próprios “meios” 

individuais, inalcansável. Nesta desproporção entre os precários meios 

individuais do leitor e a amplitude e onipresença dos meios do jornal 

ou da televisão, por exemplo, é que se apóia a metodologia do 

realismo da informação: o que estes apresentam é a realidade que o 

leitor conheceria caso seus próprios meios de sua representação 

(Serra, 1980: 17). 
 

Por isso, e por ressaltarem as próprias características de credibilidade do jornal 

onde trabalham – O Itaboraí, por exemplo, tem o seguinte slogan: um jornal de verdade 

–, os profissionais deveriam estar cientes da responsabilidade que carregam. No entanto, 

no que diz respeito à categoria da qual fazem parte, ficam presos à alcunha pejorativa do 

jornalismo sensacionalista, e, acusados de algo que remete à exploração das emoções 

do leitor, querem fugir dela. Nenhum deles parece querer assumir sua parcela de 

responsabilidade no espraiar de medo pelo imaginário coletivo. Para eles, os crimes 

acontecem, precisam ser combatidos e o jornalismo policial então seria um serviço 

prestado à população, que precisa se informar sobre a violência urbana e, afinal, sente-

se bastante atraída por tragédias. 

 As principais notícias de crime estão localizadas, nas editorias estudadas, na 

cinco (O Itaboraí) ou na sete (O São Gonçalo e O Fluminense), páginas de destaque. As 

demais notícias sobre o tema ficam na quatro e na seis, respectivamente. 

O São Gonçalo, especificamente, coloca os vulgos destacados, entre vírgulas 

depois do nome dos acusados, demarcando a participação de personagens específicos 

nos crimes, conferindo assim uma personalidade em negrito ao fora-da-lei. Além disso, 

traz no alto das páginas notas secas, curtas, quando o assunto é recorrente e, por essa 
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razão, supostamente não merecedor de aprofundamento: tantos presos por tráfico na 

delegacia tal. 

Já O Fluminense dá pouco crédito aos acusados e raramente publica fotos dos 

rostos. Quando a notícia é sobre uma operação de combate ao tráfico com mandado de 

prisão para alguém específico, por muitas vezes eles deixam de mencionar a segunda 

parte. A prisão é a consequência do eficiente trabalho da polícia. 

Todo conteúdo veiculado, conforme visto anteriormente, diz respeito a uma 

determinada concepção de crime, apropriada pelo jornalismo criminal e compreendida 

como tal pelo público-leitor. Na realidade, o código penal brasileiro tipifica 

aproximadamente trezentas modalidades criminais. No entanto, apenas algumas atitudes 

são consideradas perigosas e puníveis por estes profissionais e editorias.  

Entrevistados, Justino diz que o crime precisa ser combatido todos os dias; para 

Araújo, “todo bandido deve ir para a vala”, mas ambos estão falando de um tipo 

específico de criminoso. Sena acredita que tanto hackers quanto estupradores devem ser 

punidos, com a diferença que o primeiro não deve ficar na mesma cela do segundo, mas 

ter como pena trabalhar forçadamente para o Estado. 

Tais assertivas ilustram a falta de intimidade que os profissionais têm com as 

teorias criminais e a maneira leviana como tratam o próprio ofício, sugerindo que eles 

não se interam sobre o que pode ou não pode ser realizado em termos de punição no 

Brasil. Em vários momentos, eles chegam a cometer gafes neste sentido. Souza, por 

exemplo, afirma que “a lei de drogas é muito branda no país”, quando o Brasil tem a 

terceira maior população carcerária do mundo, da qual mais de 20% é composta por 

envolvidos com drogas. 

 O espaço destinado ao policialesco é, nos termos de Serra, onde figuram 

personagens com papéis limitados àquela seção, que, em outras editoriais, teriam 

aparecimento impossível ou secundário – às vezes, em Geral e Cidades, como pessoas 

recebendo caridade ou reclamando de buracos e esgotos à céu aberto. 

 
Pois em relação ao espaço total do jornal, eles são “desviantes”: 

marginais, ladrões, assassinos, traficantes, desonestos, homossexuais, 

prostitutas, menores delinqüentes, em grupo, organizados ou 

individualmente. Enquanto no espaço envolvente, os personagens são 

basicamente aqueles (sejam pessoas ou instituições, ou pessoas como 

instituições) a quem se reconhece a capacidade de representação da 

sociedade, de decisão, poder, e ação social legítima. Personagens 

políticos, nacionais ou mundiais, empresários, proprietários, 

profissionais liberais, artistas, intelectuais, cientistas, desportistas e as 

instituições correlatas, Setores legitimados, enfim (Serra, 1980: 19). 
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 Unificando os desviantes sob uma editoria cujo nome é, geralmente, Polícia, 

legitima-se também a instituição policial como mediadora da normalidade e do desvio e, 

consequentemente, a credibilidade dos meios de comunicação formaliza essa sensação. 

Acontece que, assim como em O Dia na década de 80, estudado por Serra, dois dos 

jornais analisados aqui – O Itaboraí e O São Gonçalo – conferem certo protagonismo à 

população marginalizada também em outras editorias. Não é à toa que os entrevistados 

que trabalham nelas acreditam fazer um trabalho voltado “para o povão”. No entanto, a 

sensação que se tem é de antítese, como uma tentativa de dizer “eles traficam, mas 

também há, entre eles, cidadãos de bem”. A comunicação é feita para esses cidadãos de 

bem, que precisam ser educados com a máxima “o crime não compensa”. 

Por outro lado, O Fluminense, apesar de dedicar páginas importantes da 

publicação aos informes criminais, utiliza imagens mais voltadas ao trabalho da polícia 

– veículos blindados, policiais em ridículas posições forjadas para simular incursões, 

armas, drogas apreendidas –  que aos desviantes. Teoricamente, seu público-alvo 

também é outro. Para o veículo, é importante deixar evidente que as classes subalternas 

estão sendo controladas pelo trabalho bem feito da polícia – isso fica explícito em uma 

matéria em anexo, quando o secretário estadual de Segurança garante que faz a parte 

dele, prendendo – e, nas demais páginas, a parte da população mais abastada, com seus 

direitos garantidos, é representada. 

 

2.1. Popular e sensacional 

 

Kleber Mendonça (2002: 64) traz uma perspectiva do contexto norteamericano e 

lembra que a virada nos programas jornalísticos televisivos nos Estados Unidos, quando 

passaram a almejar um público mais popular, deu-se de maneira a incorporar ao 

conteúdo pitadas de sensacionalismo, dramatização e violência, características que se 

aproximam da noção de grotesco. Martín-Barbero (1997 apud Mendonça, 2012:64) fala 

de um processo semelhante na Europa do século XIX, com os folhetins voltados às 

camadas mais populares, pouco acostumadas à notícias objetivas e romances rebuscados 

eruditos, que mesclavam, em sua narrativa, elementos de informação e ficção. No 

entanto, nos alerta Martín-Barbero, não é possível considerar a imprensa na América 

Latina apenas como reflexo do que acontecia nos outros continentes, onde o 
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sensacionalismo foi associado ao desenvolvimento de tecnologias e concorrência entre 

as empresas. 

Letícia Cantarela Matheus (2008) destaca que o sensacionalismo, termo que 

considera ser erroneamente associável a periódicos baratos, é utilizado pela imprensa 

brasileira desde a virada do século XIX para o XX. Durante a década de 1920, inúmeros 

jornais – por exemplo, o Manhã e Crítica – com bastante popularidade já veiculavam 

conteúdos inteiramente destinados ao grotesco, ao desvio, à quebra da normalidade, 

relacionados a crimes, desastres, roubos, incêndios e outras tragédias diárias. Através da 

circulação de textos com referências de locais e personagens do cotidiano, os leitores se 

identificavam com a narrativa construída por este tipo de publicação, com a impressão 

de ser participante daquela realidade (Matheus, 2011: 31-32).  

Marialva Barbosa (2007 apud Matheus, 2011: 32) chega a dizer que o repórter 

produzia um novo mundo a partir de seu mundo, suas experiências, misturando realismo 

e romance, ainda que os personagens fossem tirados da realidade. Não é, portanto, 

novidade ou exclusividade de determinados segmentos da população a atração pelo 

inusitado. A editora de O Itaboraí acredita que a linguagem romantizada – em 

entrevista, afirmou que “lidar com polícia é lidar com romance o tempo inteiro” 

(conforme visto no primeiro capítulo) – e a identificação com as histórias e personagens 

ainda é, nos dias de hoje, o carro-chefe da editoria policial: “S: (...) Se você passar ali na 

banca e tiver uma notícia sobre o local onde você mora, você vai parar, vai querer ler, 

aquilo te representa, fala da sua família, do que importa para você.” 

 

Como pudemos ver nos depoimentos de Araújo, existe uma nostalgia por parte 

dos repórteres policiais por grandes casos, que suitem, grandes investigações, grandes 

histórias. Não são elas que ocupam a maior parte das páginas policiais, porém, o mito 

do romance permanece entre os profissionais da área. 

Mais uma possível aproximação entre o jornalismo criminal e as notas 

sensacionais veiculadas no Brasil no final do século XIX nos é apontada por Serra. 

Segundo o autor, tudo que é matéria-prima da produção noticiosa – personagens, 

testemunhos da polícia, da justiça, fotos etc. – é composto e apresentado como realidade 

do ponto de vista do jornal, não do leitor. O que ocorre é uma espécie de comunhão 

entre enunciador e receptor que ultrapassa os limites da linguagem do próprio meio, e, 

numa “constelação de sistemas representativos” apropriada pelo jornal, torna os fatos 

mais próximos e naturais possíveis para quem está consumindo a notícia. 
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Tal constelação não é necessariamente apresentada de modo explícito, 

mas atua no arranjo, na pontuação do texto e da imagem, na seleção 

dos fatos e mesmo dos valores. Se acrescentarmos que a prática de 

leitura do jornal é cotidiana, um espaço incorporado culturalmente à 

vida, ao qual recorremos “naturalmente” para saber o que se passa, 

concluiremos que aí se instala, como coisa dada, como referência 

espontânea, um universo do qual somos solidários e do qual nos 

tornamos igualmente personagens (Serra, 1980: 18). 

 

Seria possível afirmar, portanto, que o jornalismo das editorias policiais 

estudadas assume características similares às das notas sensacionais de outrora? O que o 

público-leitor tem de personagem e o quanto se identifica com o que está sendo 

veiculado nas páginas criminais? Para aprofundar este debate, será preciso rever 

algumas apropriações do sensacionalismo, termo que é constantemente problematizado 

pelos estudos da Comunicação, e de certo modo temido pelos profissionais 

entrevistados para este trabalho. 

Garcia Canclini (2003 apud Matheus, 2011: 36) sustenta que apesar dos 

discursos sobre sangue, morte e crimes circularem oralmente na Europa desde antes da 

existência da indústria cultural, não se deve associar a narrativa sensacional a um 

vestígio medieval. Ao mesmo tempo, é essencial que se evite uma associação ao 

classismo, como se tais narrativas fizessem parte de algo particular das classes 

subalternas. O termo “popular” pode adquirir vários sentidos, dependendo da visão que 

se tem de cultura, conforme Canclini. O autor afirma, por exemplo, que O Globo é 

popular, sensacionalista e melodramático. 

 

Em primeiro lugar porque o popular não é exclusividade das classes 

subalternas. Depois, porque não se deve subestimar a capacidade de as 

pessoas transitarem por diferentes sistemas simbólicos. A 

designinação “popular” deve ser entendida como uma operação 

política de atribuição de valor e de distinção social num perpétuo 

processo comunicacional no qual os bens simbólicos são disputados 

dinamicamente (Matheus, 2011: 36). 
 

Martín-Barbero localiza um ponto de convergência entre os jornalismos popular 

e de sensação, quando sugere que, ao longo dos anos, a imprensa incorporou elementos 

discursivos presentes na cultura popular brasileira. Barbero (apud Mendonça, 2002: 64) 

cita, por exemplo, a literatura de cordel que misturava o noticioso ao poético e à 

narrativa popular. Estas seriam as chaves do jornalismo sensacionalista no Brasil: o 

protojornalismo oralizado, cantado, declamado e lido em locais públicos, com versos, 
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ilustrações caricatas e melodrama, acrescentando-se certa fascinação pelo sangrento e 

pelo macabro. 

 

Como conclusão do que nos ensina este exemplo, Martín-Barbero 

defende que o sensacionalismo não se constitui apenas como uma 

estratégia de captura de público, mas responde à busca  de conexão 

com as outras linguagens que circulam, marginalizadas, na sociedade. 

Para o pesquisador, o gesto de rompimento com a “objetividade” é 

indício de uma conexão cultural dos meios de comunicação de massa 

com uma estética melodramática popular, cujas raízes se mostram tão 

fortes quanto capazes de sobreviver às transformações impostas pela 

indústria cultural (Mendonça, 2002: 65). 
 

Mesmo sem muita reflexão sobre o que seria o discurso midiático – estão certos 

que reproduzem a verdade dos fatos –, os jornalistas entrevistados para esta pesquisa 

não têm dúvidas de que utilizam a linguagem adequada ao seu público-alvo. Contudo, o 

modelo vem sendo repetido com sucesso, mais pelos jornais tradicionais, que 

reproduzem o esquema de empresa, do que pelos veículos de comunicação alternativa. 

Recentemente, um jornal de oposição aos grandes conglomerados midiáticos tradicional 

da esquerda brasileira, criado no Fórum Social Mundial, o Brasil de Fato do Rio de 

Janeiro, desenvolveu uma versão popular, uma espécie de tablóide que incui sessão de 

Entretenimento e Esportes, distribuída gratuitamente nas ruas. A linguagem foi 

reformulada, readaptada ao que eles consideram popular – antes, utilizavam discursos 

particulares da esquerda, o que dificultava o acesso a quem não era militante e estava 

por fora dos debates políticos. 

Para Sodré (1992 apud Mendonça, 2002: 66), o melodrama funciona no Brasil 

como uma estratégia de comunicabilidade. Através da incorporação dos simbolismos 

contidos na cultura popular, mesclando-se com o que é familiar e cotidiano, o gênero 

melodramático produz uma catarse coletiva por meio da qual se reproduzem valores 

morais, normas de sociabilização e modelos heróicos de identificação. Barbosa (2005 

apud Matheus, 2011: 33) dialoga com Sodré: as narrativas sensacionais misturam os 

dramas cotidianos em estruturas que acionam o imaginário entre sonho e realidade. 

Chamar este tipo de jornalismo de “sensacional” é também assumir suas características 

mitológicas, de uma literatura que subsiste há séculos.  

Como prossegue Barbosa, no caso brasileiro existem marcas singulares 

ancoradas em informações anteriores aos próprios fatos. Para além do acontecimento, 

existem os outros acontecimentos semelhantes, um resgate da memória impressa deste 

crime, como vimos no primeiro capítulo. O jornalista narra mais do que o fato em si e 
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sobre como tomou consciência do fato, mas leva para o relato algo que de certa forma é 

sabido pelo público leitor. Nos casos mais elaborados, por exemplo, quando a vítima 

corresponde ao estereótipo de vítima – bondosa e com passado memorável – existe a 

história antes de ter sua trajetória interrompida pelo agressor. A característica 

sensacional do discurso não é conferida somente aos fatos sensacionais em si, mas à 

maneira narrativa de falar do acontecimento, à linguagem utilizada (no anexo, ver as 

matérias sobre a morte de um comerciante pelo tráfico na Riodades, no Fonseca, bairro 

de Niterói). 

O termo sensacionalista pode servir ainda como acusação contra um veículo de 

comunicação por distorcer as informações (Angrimani, 1994 apud Matheus, 2011:32), o 

que por si só não seria nada muito distante da realidade, afinal, o exagero e o 

hiperbolismo são maneiras de manipulação e distorção das informações. 

 
Frequentemente usado para definir os produtos jornalísticos populares, 

o conceito não tem servido, devido à própria amplitude e aos 

equívocos teóricos que normalmente o acompanham. [...] A palavra 

passou a designar o jornalismo que privilegia a superexposição da 

violência por intermédio da cobertura policial e da publicação de fatos 

considerados chocantes, distorcidos, usando uma linguagem que não 

raras vezes apela para gírias, palavrões e inclui no seu repertório 

narrativo expressões de fácil entendimento para os grupos populares 

(Matheus, 2011: 32). 
 

Da mesma forma, o sensacionalismo, segundo Serra (1986 apud Matheus, 2011: 

32), serve para deixar a realidade menos interessante que o cotidiano narrado pelos 

jornais, levando os leitores à alienação. Este ponto de vista ancora-se no positivismo, 

que entende o jornalismo como ferramenta iluminadora da esfera pública, portanto, a 

discrepância com a realidade seria uma estratégia alienadora. Para Ciro Marcondes 

Filho (1989), que concorda com a crítica de Serra ao caráter alienante e sensacionalista 

do jornalismo produzido para os grupos populares, uma das finalidade deste jornalismo 

seria difundir a ideologia de que o crime não compensa, servindo para “amansar” as 

classes subalternas.  

 
A luta pela sobrevivência no capitalismo é a mais violenta de todas. O 

trabalhador tem que arrancar forças de onde não tem, para nela 

sobreviver. Esse desgaste, esse esforço supremo exige uma 

tranqüilização, uma pausa para a recuperação. Aí entra a função do 

jornal como lazer. Ao trabalhador interessa muito mais o jornal que o 

descanse, que o entretenha, do que o jornal que o jogue de novo contra 

o mundo do trabalho, da produção, da política. A grande massa não lê 

os grandes jornais (liberais), os meios que a atingem são de outra 
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natureza, são os que se prestam a dar pinceladas de informação 

devidamente temperadas com elementos atrativos e sensacionais. É 

uma imprensa que [...] presta-se básica e fundamentalmente a 

satisfazer as necessidades instintivas do público, por meio de formas 

sádicas, caluniadoras, ridicularizadoras das pessoas (Marcondes Filho, 

1989: 89). 

 

Pedroso (1983 apud Matheus, 2011: 35) afirma tratar-se de um modo de 

produção discursiva que valoriza o espetacular e o desproporcional. Mott (1941 apud 

Matheus, 2011: 35) o entende como uma linguagem que estimula respostas emocionais, 

privilegiando sangue e outros fatos grotescos. Já Dines (1971 apud Matheus, 2011: 33) 

afirma ser todo processo jornalístico sensacionalista, tendo em vista que selecionam os 

elementos mais potencialmente sedutores aos leitores para veicular. Porém, alguns dos 

nossos jornais lançam mão de mais estratégias sensacionais que outros, como veremos a 

seguir. 

Com o que foi visto até aqui, é possível associar melodrama, cultura popular e 

jornalismo de sensações. A partir disso, torna-se fácil entender o motivo pelo qual 

alguns profissionais têm a certeza, ainda que tácita, de que estão fazendo jornalismo 

para o “povão”. Com todos esses conceitos, o que talvez não tenha ficado evidente é se 

o sensacionalismo é forma ou conteúdo. Para Matheus (2011: 35), a melhor resposta 

seria considerá-lo um recurso temático e narrativo utilizado para sensibilizar grupos 

populares. 

 

2.2 Antes ele do que eu 

 

O perigo da atração da audiência pelo inusitado se dá no momento em que um 

sofrimento real seja tomado como fictício, podendo atrapalhar a percepção da realidade 

de ambos os lados. Quando uma adolescente de classe média morre em tiroteio, por 

exemplo, ganham as páginas de jornais mais elaborados as histórias de sua vida, desejos 

e sonhos perdidos da vítima, e esse fato, então, se assemelha a uma tragédia, um 

sofrimento virtual que nos comove ao mesmo tempo em que nos afasta da realidade. Por 

outro lado, quando o sofrimento de um traficante que acaba de ser humilhado pela 

polícia é veiculado, surgem palmas e confetes, como um verdadeiro espetáculo de 

cinema, totalmente afastado da realidade. Em ambos os casos, a audiência migra de 

cidadã para plateia. 
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A informação-mercadoria, a estetização do sofrimento, ameaçaria nos 

assemelhar ao público do Coliseu a se divertir com a luta de 

gladiadores e a morte dos mártires. Denuncia-se aqui, mais uma vez, a 

ausência de solidariedade gerada pela mediação (Vaz, Sá-Carvalho, 

Pombo: 2005). 
 

Sobre O Dia na década de 1980, Serra (1980) considera que é preciso diferenciar 

os jornais sérios dos destinados à veiculação de atos indesejados, como era o caso de O 

Dia na época. Ainda que, conforme Matheus (2011:35), entender o sensacionalismo 

como uma linguagem é assumir que todos os jornais podem lançar mão dela quando 

julgarem necessário. 

A dramatização, para Serra, é um dos processos evidentes da linguagem própria 

do veículo, e “consiste em colocar o jornal em posição de cronista dos fatos ao nível de 

testemunha envolvida”. Para tanto, diz, a narrativa é dramatizada, conferindo-lhe o 

sentido de algo que está em constante andamento, como se a história estivesse se 

realizando (1980: 35). 

Sobre esta continuidade, de acordo com Matheus (2008), o tom melodramático 

de algumas coberturas sobre ações criminalizadas está inserido em um contexto de fluxo 

sensacional. Nele, estão presentes figuras particulares, típicas, personagens já esperados, 

signos que surgem em diferentes contextos apoiados pelo imaginário popular, seja pelas 

tradições orais ou pelos próprios veículos de comunicação em massa. 

 
É como se, para compreender essas histórias, fosse necessário um 

repertório prévio capaz de ajudar o leitor a identificar mocinhos e 

vilões. [...] Nesse sentido, os modos de narrar servem como 

receituário e são atualizados a cada nova oportunidade. O leitor 

participa desse processo, com um conjunto de expectativas acerca do 

que ler naquelas páginas, o que Chartier (1996) chamaria de pacto ou 

protocolo de leitura (Matheus, 2008: 102). 
 

Esse leitor, parte importante no processo de espetacularização dos fatos, sofreria 

de uma angústia paralisante provocada pelo excesso de informações. Como há muitos 

sofredores o tempo todo, fica difícil fazer algo para ajudar. “O que se teme é que a 

mídia provoque a passividade, que não ajamos para reduzir o sofrimento do outro 

quando poderíamos e deveríamos” (Vaz, Sá-Carvalho, Pombo: 2005).  

Consequentemente, a sensação produzida é de que a violência urbana torna-se 

inevitável e sua solução é de responsabilidade única e exclusivamente das autoridades. 

É como se as vítimas expostas nos jornais tivessem suas trajetórias de vida atravessadas 



52 
 

por ação de sujeitos criminosos e por incompetência do Estado. Trata-se do discurso 

sobre a crescente velocidade do crime versus a eterna lentidão da ordem.  

Para Matheus, “mais importante, porém, foi perceber que o jornal O Globo
17

 

trabalhou narrativamente com duas temporalidades, produzindo uma ideia de 

disseminação temporal do medo: uma linear, outra cíclica” (2008: 103). Ou seja, ao 

mesmo tempo em que narra o fato como teria acontecido, seguindo uma cronologia 

histórica, o jornalismo reproduz a ideia de que a violência é cotidiana, cíclica, e que a 

criminalidade está aumentando, em ritmo crescente, em direção à barbárie. Com essas 

promessas, quem sai ganhando é o jornal, que reafirma sua necessidade de existir. 

Marcondes Filho (1989: 88-91) problematiza a veiculação desse tipo de notícia 

não só como quem reafirma a importância do jornal, mas como quem serve mais ao 

entretenimento que à informação, em uma tentativa de deixar as coisas imutáveis, 

inclusive no que diz respeito à reprodução dos estereótipos. 

 
No fundo, a imprensa sensacional trabalha com emoções, da mesma 

forma com que os regimes totalitários trabalham com o fanatismo, 

também de natureza puramente emocional. É o desencadear de atos, 

ações, campanhas contra pessoas, instituições, grupos sociais que vai 

servir de matéria-prima para as futuras perseguições. O jornal 

sensacionalista reforça preconceitos sociais (incriminação de menores 

marginais, de mães solteiras) contra minorias sexuais, contra 

opositores políticos. Presta-se a perseguir e canalizar ódios coletivos 

contra grupos minoritários que na sociedade global já sofrem a 

marginalização estrutural (1989: 89-90). 
 

É possível dizer que tais jornais acessam uma memória do medo para fazer com 

que suas mensagens sejam compreendidas. Não que eles produzam desespero em si. 

Não diretamente. Mas valem-se de uma construção social, retirada de uma ideia de 

violência extraída do imaginário social
18

, e legitimam essa concepção de insegurança, 

atualizada cotidianamente pelas manchetes ensanguentadas (Matheus, 2008). 

A partir daí, colaborando na produção social do pânico e explorando a paralisia 

provocada pelo excesso de notícias, esses jornais acabam incentivando a adoção de 

medidas repressivas, como resposta às ações violentas em crescente na cidade. Afinal, o 

                                                           
17

Importante destacar que, em seu trabalho, Matheus analisou O Globo e não um jornal que invista 

majoritariamente em editoria policial, reiterando que a linearidade e a ciclicidade da violência podem ser 

exploradas por quaisquer periódicos, ainda que esses não esgotem suas energias na veiculação de ações 

criminalizadas. 
18

 Para Dênis de Moraes, “O imaginário social se traduz por ideologias, símbolos, alegorias, rituais e 

mitos, que plasmam visões de mundo e modelam estilos de vida”. Esse é o conceito que se adotou neste 

trabalho. MORAES, Dênis de. A batalha da mídia: governos progressistas e políticas de comunicação na 

América Latina e outros ensaios. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2009. 
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que pode ser feito diante de tanto terror?, se perguntam as mesmas páginas que já 

respondem: mais repressão, mais policiamento. 

A principal hipótese de Vera Malaguti Batista em seu livro que trata do medo na 

cidade do Rio de Janeiro é que o sentimento se torna determinante para a adoção de 

medidas repressivas. Esse tipo de resposta, teoricamente demandada pelo público-alvo 

do jornal,  povo, cansado de tanta violência, pode ser vista em alguns exemplos. 

Matheus lembra que nos casos Gabriela e Luciana
19

, em 2003, no dia seguinte ao ataque 

à universidade, quando Luciana foi atingida, O Globo noticiou que a polícia militar 

estaria “vasculhando” o Turano; três dias depois da morte de Gabriela, a polícia também 

teria “vasculhado” a favela Paula Ramos – destaque ao mesmo verbo usado. Também 

houve tiroteio e o tráfego de um túnel fechado. Medidas espetaculares do governo para 

demandas espetaculares do público (Matheus, 2008). 

Outra pesquisa que demonstra o perigo das demandas punitivas veiculadas pelos 

jornais é a de Paulo Vaz, Carolina Sá-Carvalho e Mariana Pombo
20

, que compara o teor 

de críticas feitas à polícia de 1983 e 2001 por O Globo. As mais recentes, em contraste 

com as mais antigas, quando a crítica era ao modelo brisolista de policiamento, 

demonstraram que em 2001 as matérias passaram a exigir o endurecimento do aparelho 

repressivo: há pouca polícia e a que existe é ineficiente, os bandidos seriam mais 

numerosos e poderosos. 

Se em 1983 os moradores exigiam o aumento do policiamento local, em ruas e 

bairros específicos, em 2001 o problema passa a ser sistêmico, e é como se os crimes 

relacionados à bandidagem e às leis do tráfico passassem a descer o morro, indo da 

favela para o asfalto. Os crimes cometidos pela polícia passam a ter menos espaço, 

quase não aparecem e, quando ocorrem, são pontuais, a exceção. E, ainda, se a ficha 

criminal do violentado for minimamente suja, a audiência tende a considerar que ele 

possivelmente merecia o castigo. 

                                                           
19

 A psicóloga Cleide do Prado Ribeiro esperava a filha em uma estação de metrô, às três da tarde de 

terça-feira. As duas iriam comprar um vestido para que a menina fosse a uma festa. Sua filha Gabriela, de 

14 anos, só teria de viajar um pequeno trecho sozinha, mas estava demorando demais, quando Cleide 

ouviu rumores de que uma estão próxima teria sido assaltada. Ligou para seu marido, pai de Gabriela, e 

pediu que ele fosse procurá-la. Carlos encontrou apenas os óculos da filha caídos no chão, ela já estava 

morta. No dia 26 de março, essa história foi contada em detalhes, pela cobertura, carregando na 

melodramaticidade. Quarenta e um dias depois, outra jovem foi atingida por arma de fogo. Na manhã de 

5 de maio, balas cruzaram o campus universitário onde estudava Luciana de Novaes, uma delas acertou 

sua coluna cervical e ela ficou tetraplégica. Várias semanas se seguiram até que os jornais parassem de 

tentar relacionar os dois episódios. 
20

 VAZ, Paulo; SÁ-CARVALHO, Carolina; POMBO, Mariana. Risco e sofrimento evitável: a imagem da 

polícia no noticiário de crime. E-compós, vol. 4. 2005. 
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A ideia de que alguns sofrimentos devem ser sentidos e outros não está ligada à 

fabricação do medo, que nos conduz a temer uns e desejar a salvação de outros. Os 

perseguidos sociais reificados nessas reportagens policiais têm nome e historicamente 

tiveram. O capoeirista, o sambista, o morador de cortiço, o funkeiro, o traficante 

varejista, geralmente variando entre personagens que ganham destaque quando 

cometem atitudes criminalizadas, quando exercem o papel de perseguidos pela polícia, 

quando estigmatizados.  

O sujeito fora-da-lei é negro, a vítima é branca. Vera Malaguti (2003) afirma 

que a história dos negros no Brasil é contada pelos jornais através de suas fichas 

policiais (Matheus, 2008: 106). Cria-se, conforme visto no capítulo anterior, a ideia de 

um inimigo social, inimigo público, que deve ser tratado pela polícia e 

consequentemente pelo sistema penal. 

Boa parte da população também aplaude, às claras ou secretamente, os 

esquadrões da morte, que aplicam a pena capital - ainda que a lei não 

autorize - com a habitual participação ou cumplicidade de policiais e 

militares. No Brasil, começaram matando guerrilheiros. Depois, 

delinquentes adultos. Depois, homossexuais e mendigos. Depois, 

adolescentes e crianças. Sílvio Cunha, presidente de uma associação 

de comerciantes do Rio de Janeiro, declarava em 1991: - Quem mata 

um jovem favelado presta um serviço à sociedade. [...] Em abril de 

1997, os telespectadores brasileiros foram convidados a votar: que fim 

merecia o jovem autor de um assalto violento? A maioria esmagadora 

dos votos foi pelo extermínio: a pena de morte dobrou os votos de 

pena de prisão (Galeano, 1999: 89-90). 
 

A ideia do outro é o que divide a sociedade em grupos, entre eles e nós, os que 

merecemos proteção. O sofrimento evitável é um conceito que diz: o nosso sofrimento 

poderia ser evitado se o outro tivesse sido banido. Para as mídias, encontrar um 

responsável pelos acidentes, pelas catástrofes climáticas e da natureza, para os crimes 

anômalos é um dever (Vaz, Sá-Carvalho, Pombo: 2005). 

 É quando se apropriam do poder que têm para culpabilizar e cobrar respostas 

das autoridades pelos estragos feitos à humanidade, à sociedade, aos cidadãos de bem. 

A principal máxima disseminada é de que o mal pode ser evitado. O que poderia ter 

acontecido se algo tivesse sido feito; o que pode acontecer se nada for feito – assim 

constrói-se o risco e consequentemente, mais medo. A iminência do acidente, a 

iminência da catástrofe, a iminência do crime produzem uma sensação de pânico, como 

visto anteriormente. 
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[...] a noção de risco implica uma batalha constante pela segurança e 

continuidade do presente de alguns em oposição indefinida a outros 

que os ameaçam [...] Em sua caracterização mais abstrata, o conceito 

de risco implica trazer a probabilidade de acontecimentos futuros 

indesejáveis para o presente e associar sua ocorrência a decisões, 

conformando uma visão de futuro não como lugar de realização, mas 

de sofrimentos a serem evitados. (Vaz, Sá-Carvalho, Pombo: 2005). 
 

Dentre os medos disseminados pelas páginas de jornais, o mais fundamental é o 

medo da morte. Como as sociedades lidam com a morte é algo construído social e 

culturalmente, uma espécie de identidade de grupo. A sociedade ocidental está hoje 

ligada a uma ideia de morte evitável e evitada, afastada da vida social. Para nós, a morte 

é algo que deveria ser observado, controlado e regulado pela racionalidade (Matheus, 

2011: 56). Só que enxergá-la desta maneira dificulta lidar com mortes acidentais e 

assassinatos, e nem sempre se morre de doença. Permanecemos desafiando a 

expectativa de domesticação da morte através do imaginário da cidade perigosa. Abriu-

se mão do direito de usar a violência, em nome do monopólio do Estado (Weber, 2004: 

60 apud Matheus, 2011: 57), porém, continua-se matando e morrendo pelas ruas. O 

produto desta ambiguidade é o medo, que pode ser entendido como um projeto estético, 

mas também político (Batista, 2003). 

 Segundo Matheus (2008), em primeiro lugar está o medo da própria morte, e 

está aí o porquê desse conteúdo atrair o público. Apesar de chocar, e, segundo Freud 

(1974 apud Matheus, 2011: 35), as pessoas evitarem o desprazer em busca do prazer, as 

reportagens policiais trariam um alívio quando noticiam a morte dos outros. 

 
Pensamos imediatamente em Bataille e na sua afirmação de que o 

cadáver impressiona por lembrar aos vivos “a imagem de seu 

destino”. O leitor, então, recebe um choque, imaginando que amanhã 

poderá ser a vez dele. Mas ao mesmo tempo que se produz este 

impacto (a morte ilustrada, ampliada, por um recurso de linguagem 

editorial sensacionalista), vem também o alívio. O jornal atende a uma 

necessidade inconsciente, onde o cadáver “ilustrado” morre “por 

procuração” no lugar do leitor. Na relação a três: morte-jornal-leitor, 

ocorre uma “jubilação secreta”, “obscena”, onde a morte do outro é 

“saboreada como espetáculo” (Baudrillard). Há um outro aspecto que 

não deve ser ignorado. A morte sensacionalista é narrada em 

linguagem-clichê [...] Às vezes, o cadáver fará rir, às vezes, atrairá 

descargas projetivas sádicas, recalcadas, punitivas, vingativas; às 

vezes, tem um registro corriqueiro; às vezes, compõe uma história 

imaginosa. (Matheus, 2008) 
 



56 
 

O consumo da espetacularização desta morte simbólica, e não real, converte o 

desagradável em tolerável, resultando no alívio sobre nossa própria morte, assunto mal 

trabalhado pelas mídias que preferem falar sobre o fim do outro.  

O outro poderia ser um comerciante inocente morto dentro de sua própria casa 

por um ator do tráfico de drogas que ainda manda recado ao matar, e, no caso dos 

jornais estudados, ele vira o morto da vez, com uma história deixada para trás, junto 

com duas filhas e esposa; ou, poderia ser o próprio traficante, e aí o assunto seria uma 

boa notícia, uma consequência do bom trabalho da polícia. No caso do crime no cenário 

do Rio de Janeiro, os moradores de regiões periféricas, por sua ligação espacial e 

midiática com os traficantes, podem ser qualificados de „criminosos virtuais‟ – como no 

caso dos rolezinhos. Os sofrimentos causados a eles tendem a ser menosprezados. Se 

são feridos ou mortos durante incursões da polícia à favela, haverá dúvidas sobre sua 

inocência, deixando a situação mais leve, amenizada – os suspeitos provavelmente têm 

motivos para morrer; se duvidarmos mais da versão da polícia do que da sua inocência, 

ainda assim podemos dormir tranquilos pensando que toda „guerra‟ implica sacrifícios 

(Vaz, Sá-Carvalho, Pombo: 2005). 

Curioso, nos jornais que trazem “o povo” representado nas outras editorias e 

como seu público-alvo, é que a noção de “outro” permanece em partes. Para os 

jornalistas entrevistados, eles mesmos oriundos de áreas com pouca assistência do 

Estado, é como se fosse possível apenas se identificar com as vítimas. Já os fora-da-lei e 

traficantes representam o Mal em si mesmos e merecem não outro destino diferente da 

morte, afinal, segundo a máxima disseminada pelo senso comum: bandido bom é 

bandido morto. A prova do apelo que esta máxima tem com o público é o crescente 

número de participantes de páginas como “Faca na caveira”, “Nasci para ser polícia”, 

“Rota SP” etc. presentes nas redes sociais. Para além disso, o número de programas 

destinados somente à transmissão de situações problema quando são solucionadas pela 

polícia é assustador. 

Se considerados casos de mortes de grandes personalidades midiáticas, pode-se 

dizer que a cobertura desses fatos se assemelha ao melodrama, coincidentemente o 

mesmo tratamento dado a mortes trágicas de vítimas da criminalidade – no material em 

anexo, as matérias sobre o comerciante “boa gente” que morreu nas mãos de um 

traficante que desconfiava que tinha sido denunciado por ele; e o produtor cultural, que 

foi capa de O Fluminense no dia de sua morte, depois no seu enterro e quando foram 

presos os suspeitos de envolvimento com sua morte.  
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Apesar de tomar como exemplo De Gaulle, Mao, Sartre, Franco e tantos outros 

famosos, pegando tais características descritas por Mouillaud (2002), é possível traçar 

um paralelo entre o famoso (produtor cultural) e o comerciante como grandes mortes. 

Ainda que na editoria de crime, seus destinos ganharam destaque. Eles foram história, 

fizeram história. Suas imagens foram divulgadas e seus rostos, suas faces, foram capa 

de jornais por toda região. Nestes casos, são resgatados momentos históricos, refeitas 

suas trajetórias, valorizados seus atos enquanto grandes personalidades. Os mortos em 

conflitos, guerras e revoluções contribuem com seu número; os Grandes Mortos com 

seu nome, com a qualidade da sua morte, não com a quantidade. Eles ganham espaço na 

capa e, dentro do jornal, a simples informação de que alguém morreu se subdivide em 

outras várias seções e assuntos relacionados à sua morte (família, hábitos, drama…).  

 
A primeira página separa a face do morto de seu corpo (é raro que o 

Grande Morto apareça de corpo inteiro na página de rosto); o da mídia 

reproduz um uso muito antigo, a exposição do rosto do morto. Para 

que ele seja saudado uma última vez como vivo? Mas a homenagem é 

ambígua porque a face dos mortos é um troféu que os vivos ganham 

sobre os mortos (Mouillaud, 2002: 456). 

 

Ainda tomando como base os ensinamentos do autor, é possível relacionar a 

morte de um grande homem à exposição da face do Outro, do monstro, do inimigo 

público. Quando um traficante é preso, quando fotografam seu rosto, o uso que fazem 

da sua imagem se assemelha ao uso do troféu aos vivos, porque ali está a sua pequena 

morte. Roubam-lhe sua face. Contam sua história, onde vive, de qual comunidade 

provém, qual a sua família, quem deveria temê-lo. Foi assim com Tinenem, Pixote e 

Schumaker. 

 
A informação da mídia dele faz um morto aberto, um morto 

interrogativo. A mídia se inclina sobre seu cadáver; ele não dá mais 

lições, mas é questionado; não mais fechado em cenas edificantes, 

mas aberto a todos os ventos, entra-se nele; é vasculhado, despido de 

seus segredos (Mouillaud, 2002: 461). 

 

Paulo Sérgio, acusado de estupro
21

, tinha 18 anos quando enfrentou a crueldade 

de microfone e câmera ao vivo, entrevistado por Mirella Cunha, que o humilhou 

publicamente pela emissora Band da Bahia. Ali se presenciou a pequena morte do 

garoto, porque sua vida se acabou naquele instante, na página do jornal, na tela da tevê. 

                                                           
21

 Para entender melhor sobre o caso, “A imprensa que estupra”, artigo de Eliane Brum, reproduzido no 

Observatório da Imprensa em 05/06/2012. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/news/ 

view/_ed697_a_imprensa_que_estupra>. Acesso em 15/07/2014. 
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Em todas as coberturas policiais, não há nada além das informações trazidas pelos 

jornais. Nada mais haverá na vida do homem estigmatizado pelos veículos de 

comunicação. Sua vida estará marcada e sua pequena morte decretada. A pequena morte 

do grande inimigo público, para bel prazer (Le petit mort
22

) de sua audiência. 

 

2.3 Toda notícia que couber 

 

Todo detalhe no jornal é pensado para atingir certo público-alvo. De acordo com 

Nilson Lage, cada traço gráfico – textual, fotografia, arte e diagramação – é feito para 

reproduzir os ideais de uma indústria de prestação de serviços que operará através de 

bens simbólicos (1999). É também Lage quem categoriza as normas de redação para 

produção de conteúdo impresso, rádio e telejornais e, ainda, problematiza os critérios de 

seletividade da notícia.  

Em contrapartida, Erbolato (2004) defende que seria impossível definir o que é a 

notícia, tendo em vista que os teóricos somente articulam sobre como ela deve ser, e não 

como ela é. Ciro Marcondes Filho (1989: 13) defende que se torna notícia aquilo que é 

“anormal”, mas cuja anormalidade interessa aos jornalistas dependendo se segue ou não 

os padrões políticos específicos de cada veículo. O jornal seria responsável por arranjar 

as notícias extraordinárias de acordo com o combate ideológico que aquele veículo 

compra, ou pretende fazer. Do ponto de vista democrático, o pesquisador defende que 

este “atiçamento”, este “pôr lenha na fogueira”, seria enriquecedor aos leitores, caso 

houvesse de fato confronto ideológico, disputas saudáveis. Mas, não é isso que ocorre. 

No fundo, enquanto se vestem com a ideia de democracia formal e de representação de 

igualdade entre todos, os jornais escondem o poder político ou econômico que os 

sustenta. 

 
[...] é exatamente na utilização da notícia, o outro lado da questão, que 

se manifestam os processos menos democráticos de formação de 

opinião, porque os jornais são epifenômenos das grandes correntes de 

opinião, conduzidos pelas classes em conflito, classes essas que 

carregam, cada qual, grupos em constante disputa pelo poder 

(Marcondes Filho, 1989: 13). 
 

No caso de O Itaboraí, por exemplo, quando perguntadas sobre quem seria a 

gerência do veículo, a única coisa que foi respondida pelas profissionais foi: somos 
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 “A pequena morte”, em português, é uma expressão francesa usada como eufemismo para orgasmo. 
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oposição ao atual governante da cidade. A figura do gestor precisa ser, e é, omitida 

pelos próprios funcionários do local. O São Gonçalo é gerido pelo grupo Universo 

(Universidade Salgado de Oliveira), representado pela figura de Wallace Salgado de 

Oliveira na capa do jornal, e obviamente precisa fazer concessões de acordo com seus 

interesses políticos, assim como O Fluminense, gerido há anos pela mesma família 

aristocrática niteroiense. 

Ainda de acordo com Erbolato (2004), cada nação e cultura estabelecem suas 

próprias formas de produzir conteúdos jornalísticos
23

. Para Robert Darnton (1990: 92), a 

redação de notícias é fortemente influenciada por estereótipos e concepções prévias do 

que deve ser a notícia, a matéria. Sem tais categorizações, torna-se impossível 

classificar a experiência do jornalismo. Para Darnton, existe uma epistemologia do fait 

divers e converter uma ocorrência policial em notícia exigiria perspicácia, uma 

concepção treinada de um domínio dos clichês: ângulos, pontos de vista e enredos, que 

despertarão uma reação convencional entre editores e leitores – público-alvo e os 

próprios colegas de profissão. 

 
Um redator perspicaz impõe uma velha forma sobre um assunto novo, 

de uma maneira que cria uma certa tensão – o sujeito vai se adequar 

ao predicado? –, e a seguir dá-lhe uma solução voltando ao familiar. 

[...] O truque não vai funcionar se o redator se afastar muito do 

repertório conceitual que partilha com seu público e das técnicas de 

prepará-lo, que aprendeu com seus predecessores (Darnton, 1990: 92). 

 

Darnton faz um estudo sobre estereotipagem e padronagem do texto do 

jornalístico. Este conceito é interessante para pensarmos as matérias policiais, todas 

originadas da mesma fonte: os registros de ocorrência policiais e a própria polícia, na 

figura do policial, enquanto fonte oficial. Ao entrevistar o réu confesso do assassinato 

do produtor cultural, que ganhou várias páginas na ocasião do crime, Sena teve 

oportunidade de ter acesso a informações que mais nenhum repórter teve. Mesmo assim, 

com o suposto assassino em sua frente, assumindo tudo com detalhes, ela liga para a 

polícia e confere se as histórias batem. 

 
R: Ele disse que eles cheiraram cocaína o dia inteiro, eu arregalei o 

olho e liguei pra delegacia. Porque se eu banco [essa informação]  no 

jornal... Eu botaria com aspas, mas meu chefe colocaria na manchete, 

então vamos ligar pra delegacia e ver se em depoimento ele disse isso. 

Porque se eu falo que um pobre tava cheirando, possivelmente não vai 
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Sobre a orientação seguida para a veiculação de conteúdos midiáticos. Ver também GITLIN, T. Mídias 

Sem Limite; tradução de Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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ter família na porta reclamando, mas se eu falo que o rico tava 

cheirando, no dia seguinte a família vai para o outro jornal falar mal 

do nosso. Entendeu? [...] eu não me omito de dar informação, mas 

tenho que saber como posso dar. 
 

Falar em padronagem não significa dizer que o texto é exatamente o mesmo, 

tanto que uns repórteres valorizam mais umas informações que outras, destacam mais 

uma característica dos casos que outras, e isto se reflete nas capas dos jornais. Porém, 

como pode ser observado no material em anexo e na análise do quarto capítulo, são 

muitas as similaridades entre as matérias dos três jornais coletados, apesar das 

diferenças colocadas pelas próprias linhas editoriais. Ao mesmo tempo, o conceito de 

estereotipagem enriquece a reflexão sobre como, mais uma vez, mídias e polícia 

trabalham em consonância nestas editorias: estereótipos de criminosos, estereótipos nos 

discursos. 

Não precisa ser nenhum intelectual para justificar as práticas comuns aos 

ambientes de redação pautados pela polícia nos dias atuais. Seria fácil dizer – assim 

como o é – “fazemos assim porque é o nosso jeito, e o nosso jeito é guiado pelos nossos 

leitores”. No entanto, Erbolato (2004) levanta outra dificuldade: entender o que se 

configura como interesse público. Afinal, se nem tudo que acontece vira notícia, como 

saber de que forma se escolhe o que deve ou não ser veiculado? O exemplo usado por 

Erbolato: um mendigo é visto todos os dias na escadaria da igreja, mal vestido e sujo, 

pedindo esmolas e ninguém se importa. Se acontecer dele ser preso e a polícia descobrir 

que possui milhões em contas bancárias, logo será notícia. Ou, um professor primário 

dá aula às crianças do grupo do bairro e nunca foi notícia. Mas, se for encontrado morto, 

com um tiro no coração e na cabeça, a matéria merecerá várias colunas (Erbolato, 2004: 

54-55). 

 

2.4 As pessoas que adoram tragédia 

 

O público-alvo de um jornal pode ser definido pela linha editorial assumida pela 

empresa, mas o contrário também funciona: um jornal pode justificar o conteúdo que 

veicula com base no seu público-alvo. No caso dos três veículos estudados, O Itaboraí, 

O São Gonçalo e O Fluminense, os jornalistas se propõem a escrever para audiências 

destoantes. Apesar de noticiarem os mesmos fatos diariamente, todos os profissionais 

entrevistados reivindicam a utilização de uma abordagem diferenciada, sendo os dois 
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primeiros com linhas editoriais mais próximas – classes C, D e E
24

; e o último 

direcionado às classes A e B niteroienses. No entanto, 

N: Tem dias que a mesma matéria de capa sai nos três jornais. 
A: Mas com teor diferente. 
N: No máximo, com uma pegada diferente... 
A: Sim, uma "pegadazinha" totalmente diferente. Por quê? Cada um 

vai seguir uma linha editorial própria. O Itaboraí com uma linguagem 

bem mais popular, O São Gonçalo com uma linguagem quase na 

mesma base que a de O Itaboraí, e O Fluminense com uma linguagem 

diferente. Porque eles acreditam que os leitores desse jornal são de 

uma classe um pouquinho acima. [...] Eu acho que na Polícia
25

 

(editoria), não. Todos os leitores de Polícia são iguais para qualquer 

jornal, só que quem escolhe O Fluminense vai ler diferente de quem lê 

O São Gonçalo, e ainda vai pagar um pouquinho mais caro [vinte 

centavos a mais que os outros à época da entrevista]. Para trabalhar na 

matéria de Polícia no jornal O Fluminense é preciso maquiar muitas 

coisas, para não assustar a população. Em outros jornais isso não 

acontece tanto. [...] Uma discussão que eu tenho diariamente com 

minha chefia é de não poder expor um traficante, coisa que em outros 

jornais eu teria liberdade de fazer. Você não pode exaltar o nome do 

criminoso ali, é preciso exaltar o trabalho que foi realizado pela 

polícia, ou de repente, o que a população está passando. Se ela está 

amedrontada com a ação de assaltantes no Fonseca, por exemplo [...] 

Então, em determinados momentos, você trabalha a favor da 

população, mas ainda assim tem que maquiar muita coisa. Para que 

não fique... Como que eu vou te falar...? Chulo. [...] você tem que 

fazer uma limpeza. Já quando eu trabalhei em O Itaboraí, ali eu tinha 

mais liberdade. De dizer quando a polícia tava batendo na favela 

porque queria prender aquele criminoso. Se você pegar, por exemplo, 

uma operação do COI, que é o Comando Geral da Polícia Militar, no 

Caramujo, no Itaboraí, você vai ver que logo no lide da matéria: 

Traficantes do complexo do Caramujo estão com os dias contados. Se 

pegar O São Gonçalo, você vai ler o seguinte: PM aperta o cerco ao 

traficante Tinenem. Se você pegar O Fluminense: Uma operação da 

polícia militar foi realizada para combater o tráfico de drogas no 

Complexo do Caramujo, considerado, pela PM, uns dos mais 

perigosos dentro de Niterói. 

 

De acordo com a editora do veículo considerado pelos profissionais como o 

mais popular dos três, o público-alvo de O Itaboraí é o “povão”, sedento por tragédias. 

Segundo ela, isso se deve ao fato dos moradores de periferias estarem mais próximos e 

conviverem o tempo todo com a realidade do crime, tanto territorialmente, por morarem 

onde a “criminalidade” acontece, o que os torna mais expostos à convivência com 

“criminosos”. 
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 Não pretendo, com esta informação, iniciar um debate sobre classes, mas utilizar a mesma divisão 

social mencionada pelos jornalistas entrevistados. 
25

 Quando “polícia” vier grafado com a primeira letra em caixa alta, refiro-me à editoria dos jornais. Se 

vier toda em minúsculas, refiro-me às instituições policiais. 
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S: A curiosidade do povo é muito grande. E, claro, a massa menos 

favorecida da sociedade se vê muito mais dentro disso. O nosso 

público-alvo é o povão, com certeza. Você pode procurar por que eles 

gostam é disso. Eles estão mais próximos dessa realidade, por isso se 

interessam mais. Por exemplo, uma pessoa que mora na comunidade 

tem muito mais possibilidade de estar mais perto da realidade do 

crime do que de um evento social
26

. [...] Você quer ver uma coisa? A 

capa que a gente mais vendeu aqui... 
N: Desculpe, mas vocês têm acesso aos números de venda? 
S: A gente fica sabendo por que esgota. Faz uns dois anos, a primeira 

vez que apareceu uma cabeça lá em Vila Izabel, bairro de São 

Gonçalo. Nós colocamos a cabeça na capa. Dois meses depois tinha 

gente ligando atrás da edição. Todo mundo queria o jornal da cabeça. 

Aí você vai falar: poxa, isso é um absurdo, mundo cão. [...] Todo 

mundo sabe que banca não sustenta jornal. A questão aqui não é 

vender, mas atrair a massa. Vender é ótimo, é maravilhoso, mas não é 

isso que sustenta o jornal, nem a tiragem, nem os funcionários. O 

importante é comover a massa. 

 

Como visto anteriormente, não existe nenhum estudo que faça crer que o gosto 

pelo jornalismo popular à sensação tenha recorte de classe, porém, os profissionais 

insistem em crer que há nos menos abastados essa atração. Selma utiliza a expressão 

“massa” aqui se referindo a um conceito superado pelas teorias da comunicação que 

sugere ser possível uma homogeneidade de audiência – impossível, salvo em casos de 

mídias especializadas em segmentos, quando há similaridades, coisas comuns, ainda 

que não uniformidade total, entre os leitores. 

Apesar de concordar com Selma Araújo que há uma demanda específica por 

tragédias, Anderson Justino escreve para um jornal, supostamente e segundo ele, com 

outra referência de público, e ainda assim, o público dele em O Fluminense também é 

“ávido por tragédias”. 

 

É assim porque as pessoas querem assim. O seu leitor quer assim. Ele 

quer saber que o “dono do morro tal” foi preso em uma operação da 

polícia “assim, assim e assado”.  A polícia entrou no morro, trocou 

tiros com bandidos e, nessa troca de tiro, além de ter matado um 

traficante, ainda conseguiu prender o dono daquela boca ali.  
 

Aqui também é possível notar a morte do “traficante” naturalizada como parte 

do trabalho da polícia, uma consequência banal. Robert Darnton (1990: 81) relativiza a 

ideia de público-alvo a partir de sua experiência durante os anos 1960 no The New York 

Times, em uma redação relativamente grande, e considera ser pouco o contato existente 
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 Aqui, o crime não é visto como evento social. Por evento social, Selma se refere a acontecimentos 

geralmente veiculados em colunas dedicadas à parte mais abastada da sociedade, trazendo notas e fotos 

de aniversários, casamentos, bailes beneficentes, etc. envolvendo famílias tradicionalmente ricas. 



63 
 

entre jornalistas e público-alvo, especialmente se não fizerem parte de veículos 

especializados. Mesmo as – poucas – figuras mais conhecidas da redação recebiam no 

máximo duas cartas semanais dos leitores, que mal sabiam quem escrevia as matérias, 

nada significativo. 

 
Talvez seja equivocado falar em “o público” como se fosse uma 

entidade dotada de sentido, assim como não cabe, segundo os estudos 

de divulgação, pensar numa audiência de “massa” composta por 

indivíduos atomizados e indiferenciados. A direção do The Times 

admite que seus leitores constituem grupos heterogêneos: donas de 

casa, advogados, professores, judeus, suburbanos e assim por diante. 

Ela calcula que determinados grupos lerão determinadas partes do 

jornal, e não que um hipotético leitor vá ler tudo (1990: 81). 
 

Equivocada ou não, a maneira que os periódicos pesquisados lidam com seu 

público é utilizando a certeza de estarem realizando um trabalho honesto, democrático – 

por atender às demandas da sociedade – e que precisa ser feito por alguém. Sobre as 

considerações de Darnton, vale lembrar que a conjuntura social está modificada e, no 

contexto atual, se mede audiência de outras maneiras além das cartas dos leitores – que 

hoje, em sua maioria, chegam por correio eletrônico e por canal aberto através de 

aplicativos de mensagem instantânea via internet (especificamente o WhatsApp). Os 

profissionais entrevistados relatam ligações enfurecidas à redação, ora procurando 

exemplar esgotado em banca, ora procurando notícias de um parente preso ou morto. 

Ainda assim, nenhum dos profissionais entrevistados mencionou interação com 

o público como algo recorrente. Aparentemente, ela se dá mais nas expectativas de 

venda – caso o jornal esgote nas bancas e se crie uma procura pelos exemplares por e-

mail ou telefone – e nos locais por onde andam os jornalistas que, identificados por 

crachás e coletes, são procurados por leitores ansiosos por mais informações sobre as 

matérias dos dias anteriores, ou mesmo na tentativa de denunciarem algo acontecendo 

nas proximidades de onde moram. 

Renata Sena relata a mudança editorial que houve em O São Gonçalo que, de 

uns tempos para cá – ela não saberia indicar ao certo –, passou a amenizar as imagens 

veiculadas na capa, de acordo com ela, priorizando contextos ao invés de fotos 

fechadas. 

 

R: Muita coisa não chega pra gente na redação, mas existem pesquisas 

de campo que apontam se as pessoas gostam de ver sangue, por 

exemplo. Eu não tive acesso, mas acredito que as pessoas disseram 

que não gostam, senão não teria mudado. Mas não foi de uma hora pra 
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outra, foi uma mudança sutil. Os fotógrafos continuam fazendo as 

fotos fechadas e as fotos abertas. Do mesmo jeito. Mas de fato, o que 

contextualiza mais é a foto aberta, sobre o ambiente. O contexto. Se 

uma pessoa vai ver o corpo e por um motivo desmaia, não cabe fazer 

uma foto do corpo e outra da mãe desmaiada, tem que mostrar que a 

mãe desmaiou por causa do filho morto. Então a imagem aberta acaba 

ganhando mais força, e isso foi acontecendo meio que de acordo com 

a necessidade, não houve uma decisão de “não vamos mais fazer”. 

 

Na dúvida por não saber explicar a suposta mudança na linha editorial de O São 

Gonçalo, que ocupa no imaginário coletivo (dos repórteres) um espaço entre O Itaboraí 

e O Fluminense, não só geograficamente mas no que diz respeito ao uso de elementos 

grotescos do universo do crime, Sena usa a justificativa da pesquisa de opinião, mais 

nenhum repórter mencionou argumento parecido. 

Luana Souza apresenta algumas peculiaridades no modo de analisar o possível 

leitor de O Itaboraí. 

 
L: [...] acho que a sociedade em si é muito afetada pelo acúmulo de 

notícias e não valoriza mais nosso trabalho. Hoje todo mundo tem a 

liberdade de postar o que quer, dizer o que quer, e acho que as pessoas 

não valorizam e nem observam mais nosso trabalho. Que jovens, da 

nossa geração, você conhece que acompanham esse tipo de 

jornalismo? É mais interessante receber informações pelo facebook, 

pelo WhatsApp… De repente para aquela senhorinha até faça sentido 

a leitura do nosso jornal, então, acho que acaba sendo um jornalismo 

para essa classe mais velha e tal… e para essa faixa etária que é a 

maioria, jovens, de repente não tem importância. Já foi época que isso 

foi valorizado, não mais. 
N: Mas para um cara que mora, por exemplo, no Morro do Catiço, 

aqui, de que forma você acha que a notícia escrita por você influencia 

na vida dele, que vai ver de repente o vizinho, o primo, morto ou 

preso no jornal? 
L: A gente acaba não tendo muito contato com as pessoas dessas 

regiões, mas, assim, já teve casos de familiares ligarem para o jornal 

dizendo “meu filho assaltou, mas não estava com arma”, e a gente 

tendo que dizer “como assim, senhora, a vítima falou que estava, 

consta no registro de ocorrência, o policial falou, ele pode não ter dito 

para a senhora porque essa é uma relação de mãe para filho, ele não 

quis dizer, mas a realidade é outra”. 

 

Alguns pontos importantes podem ser observados nesta fala de Luana: a) quando 

ela destaca a falta de contato com “as pessoas dessas regiões”, contrariando a ideia de 

que haja, de fato, uma preocupação com o público ao qual O Itaboraí é destinado. Se é 

escrito pensado no “povão”, conforme reiterado inúmeras vezes pela editora, então, por 

que do pouco contato com essas pessoas?; b) a incorporação do discurso policial como 
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verdade absoluta. A senhora que liga para a redação desmentindo a matéria é 

repreendida e tem sua fala deslegitimada em comparação com o registro de ocorrência; 

c) consequentemente a tentativa de resposta do público – o familiar leitor do jornal que 

tenta interação via telefone – é tida como secundária e desimportante; d) e, finalmente, 

sobre o público-alvo específico, a jornalista avalia que jovens provavelmente não se 

interessam pela leitura do jornal. No entanto, Luana continua sua fala com o que parece 

uma contradição sobre sua própria análise de público. 

 
L: [...] a gente pensa que bandido não lê jornal, bandido lê jornal, sim. 

Já teve caso de um cara apreendido com drogas lá na comunidade do 

Inferninho, na época a polícia tinha acabado de prender o Pixote, e 

junto com o cara, dentro da mochila dele, encontraram um clipping de 

vários jornais – A Tribuna, O São Gonçalo e O Fluminense – nas 

matérias sublinharam os nomes do Pixote e dos repórteres 

responsáveis. Isso já tinha acontecido uma outra vez, quando eu 

trabalhei n‟O São Gonçalo. Depois a gente acabou descobrindo que o 

cara preso trabalhava para o Pixote e acabou sucedendo ele lá no 

tráfico. Então ele tinha o interesse de saber como estavam as 

investigações, quem foi o soldado que prendeu, se foi a companhia 

destacada de sei lá onde (sic), porque esses caras também estão 

organizados em setores e subsetores, assim como os policiais. Os 

grandes chefes do tráfico (sic) lêem os jornais e querem saber o que 

está acontecendo… E os policiais para se envaidecerem, pedem para a 

gente colocar o nome na matéria, para expô-los, tem policial que posa 

para foto com bandido, com arma, sem a preocupação de ser 

reconhecido, sabe? [...] Eu acho que isso está relacionado com o 

número altíssimo das mortes de policiais, por conta do 

envaidecimento e exibicionismo, principalmente nas redes sociais… 

eles pensam que não, mas bandido observa, a população observa. 

 

Nesta fala, Luana também levanta algumas questões importantes sobre quem 

seria o principal consumidor do material produzido por ela: a) o lugar de leitor como 

também compartilhado pelos “bandidos”, que sequer são considerados cidadãos dignos 

de direitos. Afinal, deveriam eles saber ler?; b) reconhecimento do substituto de Pixote 

como morador e possível interessado nas notícias que a repórter, apesar de raramente ter 

acesso a esta parcela da população, afirma serem importantes para a dinâmica do 

tráfico; c) policiais aparecem como motivados pelo poder da imprensa, portanto, 

comprometidos com o conteúdo veiculado. 

 Qual seria, afinal, o público-alvo de O Itaboraí e dos demais jornais com foco 

na editoria policial, segundo profissionais envolvidos na sua produção? a) Os próprios 

policiais? Seria possível dizer, por exemplo, que um jornal com editoria produzida a 

partir das informações da polícia, pelas mãos de jornalistas comprometidos com a causa 

policial, para a própria polícia, compõe uma editoria especializada, tal qual Economia 
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ou Saúde; b) os donos de boca de fumo e traficantes em geral que precisam se informar 

sobre como está o contexto em outras comunidades, sobre o que aconteceu com 

pessoas, amigas e parceiras que passaram pelo sistema criminalizatório; c) a dona de 

casa ansiosa por notícias da região onde vive, sem acesso a outras mídias que não o 

jornal impresso local; d) a comunidade moradora de periferias, com baixa escolaridade, 

de uma forma geral, que gosta de se ver retratado nas capas. Ou seja, de qualquer 

maneira, ainda que considerássemos estas editorias especializadas, ou, ainda, se 

quiséssemos diferenciar a demanda de uma população mais regionalizada por notícias 

da região onde vive, ainda é impossível deixar de lado a heterogeneidade deste público. 

O interesse público, ou, de acordo com Marcondes Filho (1989: 17-18), o “dar 

ao público o que ele quer” faz parte de uma falácia da verticalidade inexistente. Para 

ele, o público quer “o que lhe foi sugerido”. Contra o argumento comumente utilizado 

pelos veículos de comunicação, o pesquisador diz estarem as formas monopolistas de 

ocupação do mercado, que sempre desmontam qualquer possibilidade de soberania do 

consumidor. Geralmente, a participação dos receptores não é procurada. 

 
Axel Caesar Springer, proprietário da maior cadeia de jornais da 

Alemanha Federal, tinha para isso uma frase significativa: “Todos os 

dias, todos os meses, realiza-se na banca de jornal e nas portas das 

casas uma espécie de votação democrática na Alemanha, se o leitor 

quer ou não comprar este jornal” – o Bild (SPRINGER, 1967). A 

falsidade desta argumentação revela-se no seu caráter encobridor. No 

caso específico deste jornal, não há nenhum outro tipo de alternativa 

para o leitor de imprensa sensacionalista de bancas e a oferta de 

jornais da imprensa privada em geral é totalmente uníssona 

(Marcondes Filho, 1989: 16). 
 

 Para Silva (2010), que entrevistou alguns produtores e produtoras, além de 

chefes de reportagens cariocas, a autoridade conferida ao jornal, e consequentemente à 

figura do jornalista, faz com que os discursos veiculados geralmente se esforcem para 

entrar em consonância com os discursos proferidos por seu público-alvo. Depois de 

ouvir respostas que sintetizavam uma vontade por parte dos profissionais de abraçar e 

refletir a ideologia da classe média, termo utilizado por eles próprios, o pesquisador 

conclui que por meio da construção dessa afinidade de valores, público e veículo 

fundem seus discursos, numa espécie de assimilação mútua. 

 
A partir dessa espécie de simbiose discursiva, para além de portadores 

de um discurso autorizado sobre a realidade, os jornalistas, enquanto 

agentes, e os jornais, enquanto atores sociais, como que se tornam os 



67 
 

representantes por excelência do interesse público ou, como preferem 

alguns, os defensores do público (Silva, 2010: 154-155). 
 

Um questionamento levantado por Fernando Oliveira Paulino (2007) leva a 

pensar sobre o cumprimento de direitos básicos pelos veículos de comunicação, o que 

acabou se tornando outra preocupação para essa pesquisa, e faz retornar ao ponto: os 

interesses de quem estão sendo garantidos? “Tendo posse do direito, o dever e a 

responsabilidade social de informar, como as instituições de comunicação social devem 

se comportar frente aos direitos de personalidade dos cidadãos em sua atuação 

cotidiana?” (Paulino, 2007: 187). 

O autor argumenta que o tão falado “interesse público”, não defendido pelas 

instituições de comunicação, em contrapartida à ideia de meios de comunicação, 

poderia, por exemplo, passar longe no que tange à exploração da intimidade e do 

resguardo da vida privada, previstos no artigo quinto da Constituição Federal brasileira. 

A problemática seria estabelecer medidas que garantissem a presunção de inocência, 

devido processo legal, intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral proveniente da 

violação de tais garantias. Seria a mídia mesmo ilimitada? “Para se respeitar os direitos 

individuais, várias medidas poderiam ser tomadas levando-se em conta que “não se trata 

apenas de jornalistas ou tipógrafos, mas de sofisticadas empresas de comunicação”, 

como afirmou Nuno de Souza (AACS, 1992, p. 24 apud Paulino, 2007: 188).  

O debate sobre as instituições da comunicação como instrumentos de promoção 

da esfera pública se relaciona com o fato de tais agências ocuparem um lugar que deve 

conceder o direito de expressão aos cidadãos no processo de circulação e tomada de 

decisões políticas. Para justificar a necessidade de repensar e implantar meios para 

assegurar a responsabilidade social da mídia (MARS), o autor cita Claude-Jean 

Bertrand. 

 
[...] a “irreversível mediatização do espaço público nas sociedades 

contemporâneas originou a necessidade de inventar mecanismos” 

tendo em vista “ajudarem a respeitar a deontologia, manter a 

confiança do público, defender a perspectiva de liberdade contra as 

ameaças dos poderes constituídos e do mercado” (o conceito, MARS, 

é desenvolvido por Bertrand, 1997). Os mecanismos de promoção da 

responsabilidade social da mídia se diferenciam, então, da censura e 

da autocensura jornalística, entendendo-se censura como proibição 

prévia e autocensura como omissão (Paulino, 2007: 188). 
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2.5 Direitos humanos para humanos direitos 

 

 Não é difícil perceber como os meios de comunicação, enquanto mediadores e 

representantes de fato do público – como já mencionado, é o jornalista quem chega lá, o 

leitor apenas se apropria da visão do jornal, questionando, assimilando parcial ou 

completamente –, promovem uma aceleração, pelo menos virtual, dos processos 

criminalizatórios. Para Sylvia Moretzsohn (2007: 144), a promessa de agilidade chega a 

ser contraditória, se considerarmos a baixa velocidade dos trâmites judiciários. Tais 

rituais do direito existem justamente para garantir o devido processo legal, a presunção 

de inocência, o benefício da dúvida etc., portanto, é de se desconfiar a eficiência com 

que os casos são solucionados através das editorias policiais dos jornais.  

Há que se destacar, no caso das editorias estudadas por este trabalho, que a 

prisão – ou a morte, nos casos em que se alegam confrontos – é o fim das notícias, ou, 

conforme afirmado por um dos repórteres entrevistados, os casos começam e terminam 

ali, em uma só notícia. Ou, ainda, de acordo com a editora de O Itaboraí, se fossem 

veicular o que aconteceu com cada uma das prisões veiculadas, faltaria espaço, seria 

impossível. Sequer o direito de resposta é concedido aos presos que tiveram seus rostos 

estampados nas páginas criminais. A população marginalizada tem, enfim, seus direitos 

suspensos mais uma vez. 

Moretzsohn (2007: 147) nos lembra a “figura-síntese do herói dos quadrinhos”, 

do repórter como Super-Homem, e teremos construído no imaginário social uma 

profissão bem particular que não deveria se submeter a nenhum tipo de constrangimento 

legal. No entanto, é a vida das pessoas que está sendo colocada ali, descartada, como 

pudemos ver anteriormente.  

A autora nos apresenta um discurso sobre “mitos da comunicação” proferido em 

Lisboa, durante o 6o. Congresso Internacional de Jornalismo de Língua Portuguesa em 

janeiro de 2005, pelo advogado José Paulo Cavalcanti Filho, primeiro a ocupar a 

presidência do Conselho de Comunicação Social no Brasil. Para ele, nos aponta 

Moretzsohn (2007: 148), não é possível uma liberdade absoluta, pois a vida em 

comunidade exige controles sociais – interessante este argumento, já que as mídias 

trabalhadas aqui são produzidas por pessoas que se pretendem paladinas da moral e do 

bom costume, contra o crime organizado e a favor do bom trabalho policial. Afinal, qual 

o tipo de controle social é defendido? Direitos feridos em prol da garantia do direito de 
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“informar”? No caso das editorias criminais, a complexidade é ainda maior: “ferimos 

direitos para, dentro dos nossos ofícios e dos nossos direitos enquanto jornalistas, 

informarmos a população de bem sobre os crimes que sobre ela recaem”. Tudo é 

seletividade. 

Citando as regras mais gerais estabelecidas pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, em 1948 – que condiciona o exercício da liberdade de informação 

a deveres e responsabilidades, relativos à privacidade e à liberdade de pensamento, 

consciência, religião, reunião e associação, Cavalcanti Filho (2005 apud Moretzsohn, 

2007: 148-149) revisitou o Bill of Rights da constituição norteamericana para identificar 

a origem do mito de que não pode haver qualquer limitação ao poder de informar. Vale 

lembrar que o jornalismo, da maneira em que está configurado no Brasil, tem inspiração 

direta nos modelos norteamericanos. Com base na legislação de vários países, 

Cavalcanti então defende o direito ao segredo, como uma conquista democrática. 

“Padres não revelam o conteúdo das confissões. Médicos e advogados estão submetidos 

a reserva legal. Nenhum país informa efetivos de forças armadas, planos militares, 

documentos sobre fronteiras, correspondências de outros países (...) É assim em toda 

parte” (Cavalcanti Filho, 2005 apud Moretzsohn, 2007: 149). 

O discurso sobre a liberdade de imprensa costuma ganhar a cena no debate 

acerca de uma possível normatização que desse conta de garantir que os direitos das 

fontes, personagens e elocutários em geral fossem respeitados, um processo de 

democratização das mídias é urgente e deveriam garantir tais direitos. De qualquer 

maneira, a bandeira falaciosa de que uma imprensa plena só é possível se houver 

liberdade total, sem regulamentações, serve para maquiar o que há no fundo deste 

debate político: interesses escusos de empresas que, a fim de se manterem onde estão, 

não se dispõe a abrir mão de privilégios conseguidos ao longo dos anos.  
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3. O discurso sobre a violência 

 

 

Estudam a violência disciplinas como Antropologia, Sociologia, História, 

Direito, Geografia e Psicologia. São muitas as formas de olhar e cuidar de um tema tão 

comum às Ciências Sociais, o que confere ao objeto inúmeras metodologias e teorias, ao 

mesmo tempo limitações e imprecisões. Uma das imprecisões está justamente no fato de 

ser um assunto que está no contato do cientista não só na vida acadêmica, mas 

socialmente e politicamente, o colocando numa situação comprometedora (Silva, 2010: 

23). Para Michel Misse (1999: 34-35 apud Silva, 2010), quando trabalhamos noções 

como violência, crime e corrupção, corremos o risco de ao contrário de favorecer o 

debate, apenas reproduzirmos o que já foi dito, o pensamento único. 

 

Além dos empecilhos relativos ao distanciamento, cumpre destacar 

que há, também, dificuldades que se revelam na imprecisão de 

nominação da violência, na impossibilidade de se lhe precisar um 

sentido único, o que deriva, inicialmente, da própria etimologia do 

vocábulo
27

 (Silva, 2010: 23) 
 

Para Ana Rosa Ferreira Dias, a apreensão do conceito se torna complexa por ser 

um produto das sociedades, ganhando novos aspectos a partir das transformações na 

vida social, sendo impossível conceber seu sentido sem considerar pontos de vista 

específicos (1996: 99). Apesar disso, Flores (1995: 7 apud Silva, 2010: 24) afirma 

serem consensuais as definições de violência em uma sociedade, tendo em vista seu uso 

recorrente. Ou seja, todos sabem do que estão falando quando utilizam tais definições, o 

nexo costuma acontecer.  

O perigo deste suposto consenso é a reprodução da palavra inadvertidamente, de 

maneira cristalizada, conduzida para um sentido maléfico em detrimento de seus outros 

significados. “No caso em questão, há uma escolha clara do imaginário social: a 

                                                           
27

 “Violência” vem do latim violentia, que significa violência, caráter violento ou bravio, força. O verbo 

violare significa tratar com violência, profanar, transgredir. Tais termos devem ser referidos a “vis”, que 

quer dizer força, vigor, potência, violência, emprego da força física, mas também quantidade, abundância, 

essência ou caráter essencial de uma coisa. Mais profundamente, a palavra “vis” significa a força em 

ação, o recurso de um corpo para exercer sua força e, portanto, a potência, o valor, a força vital (Michaud, 

1984: p.8 apud Dias, 1996: 100) 
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violência é um mal e deve ser eliminado” (Flores. 1995: 7 apud Silva, 2010: 25), em 

prol de um mundo de paz, consenso, justiça e direito. 

É equivocado, portanto, assumir uma única direção na compreensão dos 

fenômenos violentos. Por essa razão, nos ensina Misse (1999: 38 apud Silva, 2010: 26), 

faz-se apropriado falar em violências, múltiplas, plurais, com diferentes graus de 

visibilidade. 

 

 3.1.  Conceituação jurídica 

 

 Dias (1996: 100) apresenta abordagem jurídica sobre o que seria violência, de 

acordo com Michaud. Tanto o direito civil quanto o penal prevêem dois aspectos: um 

elemento de força física identificável com seus efeitos – aqui o termo é mais consensual 

– e um imaterial, de transgressão, vinculado ao dano de uma norma – aqui assumindo 

que qualquer coisa pode representar violência. O autor coloca que uma noção mais 

comum à essência da violência é a de força, de uma potência que, exercida contra algo 

ou alguém, torna o caráter da ação violento. Portanto, assim como o conceito de crime 

varia entre as sociedades, assim também é a violência. 

 
“Creio que uma tipologia da violência seria tão rica e tão diferente 

quanto as experiências que cada um de nós dela temos” (Odália, 1991: 

84). Na tentativa de precisar um dado caracterizador da violência, o 

autor propõe considerá-la como uma forma de privação. Com efeito, 

toda vez que o indivíduo sentir-se despojado, destituído, ou seja, 

privado de algo a que tem direito, um ato de violência estará sendo 

consumado (Dias, 1996: 101) 
 

 A autora, com isto, traz duas colocações importantes sobre significações da 

violência a partir do direito: a) o ponto de vista daquele que pratica a ação (Michaud, 

1984); b) e o daquele que sofre a ação (Odália, 1991).  Quando (a) se refere à noção de 

força e (b) à noção de privação. Apesar destas diferenças, o consenso sobre o uso de 

violência acontece no primeiro campo, referindo-se ao que se conhece por 

criminalidade, segundo Dias (1996: 101), provavelmente devido aos efeitos visíveis – 

ao que se pode acrescentar o efeito instantâneo – dos danos físicos e materiais. Vale 

lembrar da responsabilidade da imprensa em divulgar tal criminalidade como violência 

destacável. 

 A violência que sai nos jornais é a que Michaud (1984 apud Dias, 1996: 101-

102) chama de atos de violência. Em contrapartida, o estado de violência existe quando, 
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numa sociedade com muitos antagonismos sociais, pode-se observar uma situação 

generalizada de dominação social e política de uma parcela da população sobre outra, o 

que torna mais difícil a localização e identificação desta violência. Vale lembrar que, 

pela ótica do campo midiático, os responsáveis pelo estado de violência tendem a ser 

detentores de poder político e seus interesses geralmente são protegidos pelos jornais. 

O combate à violência, proposto por diversas coletividades, parte de uma lógica 

homogênea de socialização, mas nem sempre ela deve ser combatida ou vista como 

pejorativa. Uma forma de observar a violência em seu caráter polissêmico é lembrar do 

proposto por Maffesoli (1987 apud Dias, 1996:102), que a compreende como 

“estruturante coletivo”, responsável pela heterogeneidade da população e pelo 

dinamismo do organismo social
28

. 

Muniz Sodré (2006: 19-20) também apresenta sua visão abrangente acerca do 

tema, mas trabalhando com violência social, referindo-se a um efeito inerente à 

sociedade de classes, segundo uma linha marxista, onde a materialização de relações 

baseadas na propriedade privada impõe o exercício desta violência, tornando-a 

necessária. 

 
A violência social, ocorrente em todos os planos (econômico, político, 

psicológico) da existência, quando considerada por suas formas 

externas de manifestação, apresenta dois tipos básicos: a violência 

direta, que é o uso imediato da força física; e a violência indireta 

(latente), que inclui os diversos modos de pressão (econômicos, 

políticos, psicológicos) ou então a ameaça do emprego de força. Esta 

classificação insere-se na mesma linha de raciocínio que considera a 

diferença dos aspectos de ato e estado no fenômeno da violência 

(Sodré, 2006: 18) 
 

Com isso, pode-se dizer, portanto, que compreender o estado de violência – 

forma latente – como problema social deveria ser politicamente mais importante. Sodré 

afirma que tornou-se comum por parte de algumas instituições sociais utilizarem-se da 

palavra força ao contrário de violência quando referindo-se a atos de coerção 

socialmente legitimados. Traz ainda a definição contida em um estudo clássico de Sorel 

(1946: 256-257 apud Sodré, 2006: 20), onde força se configura como imposição de uma 

ordem social colocada por minorias, enquanto violência tende à destruição desta ordem. 

                                                           
28

 Vale lembrar aqui do que coloca Durkheim em Les régles de la méthode sociologique, 1895 apud 

Baratta, A. Criminologia Crítica e crítica do Direito Penal. 2002, sobre a não existência de uma 

criminalidade. “não existe nenhuma (sociedade) na qual não exista uma criminalidade”. E, ainda que suas 

características variem, o delito “aparece ligado às condições de toda vida coletiva”. 
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O autor acredita que considerar violência apenas como ato – forma direta – 

significa conferir conotação negativa às atitudes que contrariem a legitimidade de 

grupos privilegiados. E, ainda, quando se define a expressão como “todo tipo de ação 

que resulte em dano sério para a vida ou suas condições materiais”, mesmo que se leve 

em conta a forma indireta do fenômeno, se esquece dos aspectos organizativos ou 

ritualísticos que ela pode assumir. Na mesma linha de Maffesoli, somo visto 

anteriormente, Sodré afirma: “a violência integra como valor fundacional – ao lado do 

medo, segundo Hobbes em várias de suas obras – as estruturas da sociabilidade 

humana” (Sodré, 2006: 20). 

Ainda debruçando-se em Sorel, o autor destaca que a contenção da violência só 

pode ser observada com a insituição da moral moderna, quando os valores passam a ser 

fundados no direito formal à pessoa humana e numa “espécie de condescendência 

piedosa pelos mais fracos” (2006: 27). Neste momento, não se institui o fim da 

violência, mas ela torna-se um direito institucional do Estado, que passa a controlá-la e 

monopolizá-la legitimamente.  

Seguindo seu estudo, Sodré se aprofunda nas mais diversas formas de ordens de 

modelização do organismo social para justificar as diferentes perspectivas acerca do 

conceito de violência. Mas este não é exatamente o objeto deste trabalho. As definições 

mencionadas e as problematizações escolhidas para serem expostas aqui se deram para 

iniciar um debate acerca do que a sociedade conhece por violência urbana e 

criminalidade, temas veiculados hoje intrinscecamente ao da segurança pública. Sem 

passar por tais reflexões, como diria Sodré, “pode-se continuar incorrendo nos enganos 

de análise alimentados em geral pela proliferação de dados, pelo abuso da estatística” 

(2006: 28). 

 

3.2.   Violência urbana e seus números oficiais 

 

É possível afirmar que o próprio conceito de violência urbana
29

, de maior 

visibilidade entre as violências, é construído socialmente. De acordo com Edilson 

                                                           
29

 Em artigos publicados entre 1993 e 1997, Silva propõe novas perspectivas acerca do que seria violência 

urbana. Ler: SILVA, Luís Antonio Machado da. Criminalidade violenta: por uma nova perspectiva de 

análise. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, n.13, p.115-124, Nov.1999. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php ?script=sci_arttext&pid=S0104-44781999000200009&lng=en& 

nrm=iso>. Acesso em 19 jun. 2015. Sobre tais artigos, Michel Misse publicou comentários e o debate se 

torna bastante interessante. Ler: MISSE, Michel. Crime urbano, sociabilidade violenta e ordem legítima. 

Comentários sobre as hipóteses de Machado da Silva. Mimeo. Rio de Janeiro, 1997. Disponível em: 
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Márcio da Silva (2010: 36), a noção constitui um dos símbolos significantes mais 

refratários a conceituações na atualidade: para além das manifestações a ela associadas, 

a violência urbana se vê representada como uma idealidade negativa que se opõe ao 

idealismo positivo da civilidade, “o que a torna uma espécie de fantasma social que 

carrega consigo elementos diversos, tais como o medo, o risco e a insegurança” (Silva, 

2010: 37). Ainda mais com a ajuda das mídias
30

 que se não cunharam a expressão, pelo 

menos a reforçam, utilizando-se da cobertura de editorias policiais para explorar este 

conceito, que, com efeito, Sodré (2006) chama de violência anômica, essa cujos 

aspectos se fazem visíveis nas ruas, nas mídias, e cujos índices engrossam os números 

da criminalidade
31

. Seria possível relacionar este tipo de violência com o que a 

criminologia crítica chama de crimes toscos: furtos, roubos, tráfico de drogas. Para 

Sodré, “quando a mídia fala de violência, refere-se à anomia dos crimes e assaltos, 

objeto espetacularizado das estatísticas” (2006: 13). 

Constituída enquanto objeto de pesquisa, segundo Luiz Antonio Machado da 

Silva (2011), a violência urbana é também dispositivo central de uma linguagem, e 

enunciadora de relatos, opiniões, sugestões, intepretações etc. acerca de atos ilícitos 

envolvendo imposição de força física, desde incivilidade até o mais cruel dos atos 

(Silva, 2011) – nas mídias, o destaque dado a cada uma das quebras de normatividade 

citadas dependerá da linha editorial dos veículos. 

 

É claro que as ilicitudes remetem às figuras jurídicas do crime. Porém, 

embora constituam elementos importantes, não são propriamente elas 

que articulam o entendimento destas atividades. As condutas de 

referência são recortadas, apreendidas e sintetizadas pelo efeito, 

comum a todas, de afetar a continuidade das rotinas diárias 

(continuidade que ao mesmo tempo expressa e garante os sentimentos 

básicos de segurança pessoal; Giddens 1991), na medida em que são 

                                                                                                                                                                          
<http://www.necvu.ifcs.ufrj.br/arquivos/Sobre 

%20a%20sociabilidade%20violenta%20de%20Machado.pdf>. Acesso em 19 jun. 2015. 
30

 “Violência urbana é a categoria central de uma linguagem constitutiva do senso comum e, portanto, é 

parte indissociável das atividades a que se refere. Não faz sentido discutir se se trata ou não de uma 

realidade factual (há quem afirme não passar de uma ficção criada pela mídia), embora – da mesma 

maneira que qualquer outro fenômeno – ela possa ser criticada em suas consequências” (SILVA, Luiz 

Antonio Machado da. Polícia e violência urbana em uma cidade brasileira. Etnográfica, Lisboa, v.15, 

n.1, fev.2011. Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-

65612011000100004&lng=pt&nrm= iso>. Acesso em:  19 jun.  2015). 
31

 “Nas ilhas britânicas, de cada quatro empregos, um é temporário. Em numerosos casos, é tão 

temporário que não se entende porque é chamado de emprego. Para massagear os números, como dizem 

os ingleses, as autoridades, entre 1979 e 1997, mudaram os critérios estatísticos em 32 ocasiões, até 

chegar à formula perfeita que é aplicada na atualidade: não está desempregado quem trabalha mais de 

uma hora por semana. Modéstia à parte, no Uruguai os índices do desemprego são calculados assim desde 

que tenho memória.” (“As estatísticas”, GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao 

avesso. 9 ed. Porto Alegre: L&PM, 2007) 
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percebidas como ameaças à integridade física e / ou patrimonial 

individual. Em suma, a linguagem da “violência urbana” integra e 

confere sentido às práticas a que se refere a partir da concentração do 

foco nas atividades rotineiras e nas interações interpessoais. Assaltos, 

roubos, sequestros, tráfico de drogas, conflitos entre bandos de 

criminosos, etc., constituem uma ampla e variada nebulosa de 

condutas – nenhuma das quais representa, isoladamente, uma 

novidade – que adquirem sentido a partir do enquadramento operado 

através da linguagem da “violência urbana” (Silva, 2011). 
 

O que pode-se observar entre as definições, tanto a de Sodré, a dos crimes toscos 

da crítica ao direito penal de Zaffaroni, quanto a de Silva (2011), é que a violência 

urbana não vai, por exemplo, tratar de desigualdade, da privação de acesso a espaços 

públicos ou problemas de habitação – das consideradas violências latentes, estado de 

violência ou, ainda, violências estruturais – mas, de atos criminalizados que atingem 

uma determinada parcela da população e ganham visibilidade quando praticados por 

outra parcela da população. As mídias vão, portanto, selecionar e enfatizar determinados 

sofrimentos e sofredores, diminuindo a visibilidade de outros, determinando por quem e 

quando se deve sofrer.  

 
Os critérios de edição destacam o espetacular e o irruptivo. Imagens 

de catástrofes naturais seriam privilegiadas em detrimento, por 

exemplo, de sofrimentos cotidianos ou de discussões sobre estatísticas 

e causas da desigualdade (Vaz, Sá-Carvalho, Pombo: 2005). 

 

 A cifra oculta, já mencionada neste trabalho, se encaixa quando o assunto é o 

direcionamento conferido pelo sistema penal – e consequentemente pelas mídias – a 

determinados tipos de infrações, e também é um motivo razoável para relativizar os 

números constantemente divulgados pelos jornais se referindo à violência nas cidades. 

Louk Hulsman, um renomado abolicionista penal, nos lembra que muitas situações 

enquadradas nas definições da lei penal não entram no sistema. Segundo ele, 

preocupados com o fato de alguns acontecimentos criminalizáveis não serem 

perseguidos, criminólogos estudaram o volume dos fatos legalmente puníveis que o 

sistema ignorava ou menosprezava: o resultado foi um volume considerável. 

 
É difícil fornecer números precisos neste campo. Os que aparecem 

geralmente não são confiáveis e variam de um país a outro. Apenas 

como ilustração, cito uma pesquisa realizada numa empresa de 

Friburg na Alemanha. Tal pesquisa mostrou que, de 800 fatos 

acontecidos dentro daquela empresa e que poderiam ter sido 

criminalizados, somente um o foi (Hulsman e Celis, 1993: 64-65). 
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O exemplo de Hulsman, ainda que consideravelmente distante da sociedade 

fluminense por tratar do caso de uma empresa alemã, ilustra que, ainda em um lugar 

pequeno, onde a vigilância se dá de maneira mais acirrada, apenas um fato dentre 

oitocentos foi criminalizado. Como seria, portanto, possível punir todos as atitudes 

criminalizáveis descritas por um código penal? 

 

N: Você consegue identificar um padrão de crimes que sai mais no 

Fluminense? 

V: Roubos, tráfico de drogas nem tanto, já tá banalizado. Arrastões 

por exemplo sai muito. Principalmente quando sai os dados do ISP, a 

primeira coisa que a gente vê é roubo a transeunte e ao comercio. É o 

que mais tem acontecido. 

N: E o que mais aparece no whatsapp dos policiais com jornalistas? 

V: Engraçado, é trafico de drogas, prisão por trafico de drogas. 

N: Que é o que mais encarcera hoje. 

V: Sim, eu te mostro aqui o whatsapp (mostra o celular). Olha, 

ocorrências 7º batalhão e 35º, por exemplo, olha, Salema, o 

comandante… ta vendo? Trafico de drogas. O que eles fazem, tem as 

ocorrências, menores eles colocam de costas, ta vendo? E maiores 

não. Isso são os próprios policias que fazem e mandam pra ele. Já 

peguei menino aqui de 13 anos, mas é isso. 

 

O repórter percebe aí que o que mais sai no jornal em que trabalha não 

corresponde ao que mais acontece na delegacia – e justifica: “tá banalizado”. 

Quantitativamente, o que mais deve sair na editoria onde trabalha é tráfico, sim, mas 

não é esse o foco do jornal, por isso, os números do Instituto de Segurança Pública 

(ISP) caem como uma luva. Servirão para gancho e será possível construir uma matéria 

falando dos assaltos no último mês e alertando para o perigo de se ter dinheiro e andar 

com ele na cidade.  

Considerando a arbitrariedade na criminalização de condutas e relacionando-a 

com a não menos drástica seleção de fatos noticiáveis em meio ao mar de 

acontecimentos diários, é possível focar no que a imprensa pode, de fato, fazer com 

relação a tais números; na responsabilidade que deve ser conferida a ela, quando opta 

por divulgá-los; no quanto a divulgação de um número ínfimo de atos criminalizados e 

seus estigmatizados autores pode atrapalhar na promoção do bem estar da sociedade; no 

quanto a seleção do sistema penal se legitima nas páginas policiais dos jornais; e tantos 

outros tratamentos podem ser dados à informação da cifra oculta, se relacionada aos 

meios de comunicação.  
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A pergunta é: por que o tratamento dado aos segmentos mais vulneráveis da 

sociedade se assemelha, quando se fala de mídias e sistema penal? E, ainda, por que 

certos crimes ganham mais notoriedade que outros? “Todos os princípios ou valores 

sobre os quais tal sistema se apoia (a igualdade dos cidadãos, a segurança, o direito à 

justiça, etc.) são radicalmente deturpados, na medida em que só se aplicam àquele 

número ínfimo de situações que são os casos registrados” (Hulsman e Celis, 1993: 66).  

Perguntada se tinha a consciência de que alguns crimes são punidos e outros 

não, Souza, jornalista de O Itaboraí, mulher e negra, disse acreditar que brancos 

cometem menos crimes que negros. Ela não identifica discriminaçào racial na 

abordagem da polícia, na forma de se comunicar e na maneira como as matérias 

colaboram para a estigmatização do povo negro favelado. 

 

L: Acho que quando o branco é preso ele é tratado da mesma forma, 

só que a coisa fica mais evidente quando é o negro, porque o negro é a 

maior fatia do bolo que tá hoje nas comunidades, é a maior parte 

discriminada. E não só isso, eles são mesmo os que mais fazem 

[cometer crimes]. Tem os pretos que se destacam, que moram na 

comunidade, que não fazem nada daquilo, que são gente de bem. Mas 

acho que uma coisa muito fácil de identificar também pelo estereótipo 

dele, pelo fator cultural, do funk, de comunidade, do jeito de se vestir, 

de andar. Eu acho que o policial militar identifica isso claramente, e a 

população também. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não. 

Quantas vezes entrou um negro no ônibus, mal vestido, com os pés 

sujos, com sandália Kenner, que todos eles tem e você não ficou 

receosa? Pensando que seria assaltada… 

N: Eu não consigo entender como vocês conseguem distanciar isso, 

vocês sofrem ou sofreram, seus parentes sofrem, preconceito porque 

são negros e, ainda assim, não concordam que todo mundo comete 

crime e alguns crimes são punidos e outros não. Vocês conseguem 

refletir sobre isso na hora de escrever a matéria? Porque não é por 

causa da cor da pele que a pessoa comete crimes… 

L: Não é de fato isso. Mas contra os fatos não há argumentos. 

Infelizmente se é um negro que está traficando... nós negros somos a 

maioria dentro da comunidade, e isso ficou estereotipado, mas não há 

uma contradição para que essa visão preconceituosa, mas de fato 

verdadeira [sic], seja desmentida porque realmente é a maioria, e eles 

são réus confessos, na hora que os brancos passarem a praticar crimes 

em série talvez isso mude, mas essa não é a realidade hoje. 

 

Já Renata Sena afirmou que saem mais notícias sobre negros do que brancos 

porque “branco morre menos”, sendo que não existe nenhuma pesquisa ou dado que 

evidencie coisa parecida ao sugerido pela profissional. 
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Edilson Marcio da Silva (2010) nos ensina que, conforme visto anteriormente, 

ainda que os sentidos variem, a ideia de violência veiculada pela mídia encontra-se 

associada a determinados tipos de crimes, sendo violência e crime usadas como 

sinônimos. Prova disso é o uso que se faz nos jornais da expressão números da 

violência para se referir aos índices de criminalidade. Ainda sobre tais índices e o que 

representam para o jornalismo, Leonarda Musumeci (2007: 151) destaca a importância 

que a pauta ganhou em todos os jornais, incluindo aqueles lidos pela elite, e defende que 

as páginas destinadas a ocorrências policiais raramente relacionam assassinatos, 

sequestros e roubos a uma condição social ou a políticas públicas. Segundo ela, a 

sensação de insegurança tende a ser reforçada devido ao aparecimento nas mídias de 

atos criminalizados tratados como fatos sem ligação, independentes. Apesar de 

considerar que os números não traduzem a dor das vítimas, defende que, assim como as 

editorias de Economia trazem estatísticas para falar de desemprego, por exemplo, as 

editorias de Geral e Cidade deveriam trazer mais números. No mesmo texto, ela traz 

uma espécie de manual sobre como utilizar os dados oficiais. 

 Três seriam os motivos para optar pelo uso das estatísticas em matérias sobre o 

que ela categoriza como criminalidade, violência e segurança pública: a) contextualizar 

os fatos específicos narrados na matéria, permitindo análise subjetiva dos leitores, para 

que reflitam se aconteceu algo eventual ou excepcional; b) qualificar o tratamento 

jornalístico dado ao tema, para que saia do senso comum, do mero descritivismo e quiçá 

da alcunha de sensacionalismo; c) pressionar as autoridades e as instituições 

responsáveis para que produzam e divulguem dados confiáveis sobre segurança pública 

(Musumeci, 2007: 152). 

Apesar das notórias boas intenções da autora, torna-se necessário destacar que, 

ao longo dos anos, a produção desses números em pouco ajudou o progresso de 

políticas públicas e na melhoria das condições sociais para os mais vulneráveis. Muito 

pelo contrário. Por serem esporádicas e selecionarem indivíduos de maneira aleatória, as 

estatísticas correm sérios riscos de servirem como legitimadoras do senso comum, como 

é o caso da tese de que a pobreza estaria necessariamente ligada à criminalidade, e não a 

criminalidades, ou ainda, à criminalização. Ainda que fosse possível relacionar a 

pobreza a crimes como o de propriedade, por exemplo, nada garante que apenas pessoas 

pobres cometam este tipo de furto. A pobreza não pode, portanto, ser vista como um 

elemento criminógino. 
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No entanto, é importante ressaltar aqui o momento da construção do objeto 

como o momento mais importante do fazer científico. Com o que estamos lidando 

quando produzimos e reproduzimos os números da criminalidade? Bourdieu nos ensina 

que: 

 

Construir um objeto científico é, antes de mais e sobretudo, romper 

com o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por 

todos, quer se trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, 

quer se trate das representações oficiais, frequentemente inscritas nas 

instituições, logo, ao mesmo tempo na objetividade das organizações 

sociais e nos cérebros (Bourdieu, 2002: 34 apud Silva, 2010: 22). 
 

 Silva (2010: 22) destaca que o divórcio com as visões oriundas do senso comum 

não é algo simples de realizar. Afinal, o cientista social lida constantemente com 

situações em que se encontra envolvido individual, social e politicamente, o que pode 

comprometer o resultado de sua pesquisa. O sociólogo e criminólogo Nils Christie 

problematiza a utilização desses números pessoalmente, enquanto pesquisador, embora 

não os considere de todo desimportantes, afinal, eles refletem os fenômenos vistos e 

registrados como crimes por uma determinada sociedade, assim como o que acontece 

com os atores desses fatos, e devem servir para algo afinal, nem que seja para registros 

históricos. 

 
Somos quatro milhões e meio de pessoas na Noruega. Em 1955, 

tivemos nossa primeira estatística sobre crimes noticiados à polícia. O 

número era chocante: perto de 30 mil casos foram noticiados. Em 

2002, o número girava em torno de 320 mil. O número de pessoas 

ligadas a tais crimes aumentou de 8 mil para 30 mil, a quantidade de 

punidos subiu de 5 mil para 20 mil e a população prisional havia 

duplicado, se comparada com o período de maior baixa após a 

Segunda Guerra Mundial. Isso significa que o crime aumentou? Não 

sei! E o que é mais importante: nunca saberei! (Christie, 2011: 17) 

 

A visão do autor, ao mesmo tempo, é necessária por dialogar com a crítica à 

Criminologia e com o que se propõe este trabalho, que não pretende se aprofundar em 

índices de violência. Para ele, as estatísticas criminais em si são fenômenos sociais e 

indicam o que o sistema vê como crime e aquilo que se dispõe a enfrentar. Por isso são 

tão passíveis de interpretação e para ele, em especial, inexpressivas. Afirma, então que 

“O crime não existe como entidade dada. Medir as variações na ocorrência de um 

fenômeno cujo conteúdo muda com o tempo não está entre as tarefas mais tentadoras” 

(Christie, 2011: 30). Vale lembrar, como diria Rose de Melo Rocha (In Matheus, 

2011:7), “não se escreve impunemente sobre a violência”, assim como é possível dizer 
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que a experiência de mergulharmos cotidianamente na narrativa violenta dos veículos 

de comunicação nos aproxima de um alarmismo insano. 

  

3.3 Violência como linguagem no discurso midiático 

 

Ana Rosa Ferreira Dias (1996: 45) nos traz o exemplo do Notícias Populares 

(NP) como anti-modelo da linguagem jornalística padrão, que podemos usar como base 

para analisar os veículos estudados neste trabalho. A autora afirma que não é adequado 

analisar o NP a partir dos manuais de redação dos jornais tradicionais, porém utiliza tais 

manuais para identificar o abominável e, enfim, concluir que o jornalismo popular 

assume uma linguagem oposta ao aceitável entre as elites e a norma culta da língua. 

 
[...] verificamos que as gírias, palavrões, lugares-comuns ou 

expressoes vulgares, linguagem coloquial etc., que compõe o estilo 

sensacionalista do jornalismo popular, constam dos Manuais como 

ocorrências condenáveis, cuja publicação é vetada “por princípio e em 

respeito ao leitor” (Manual da OESP, p. 34); assim como também fica 

sendo obrigação do jornal ignorar a curiosidade que alguns leitores 

possam ter de conhecer pormenores de chacinas e crimes sexuais “em 

respeito tanto pelas vítimas como pela sensibilidade de outros leitores 

(que são, espera-se, maioria)” (O Globo. Manual de redação e estilo, 

1992: 87) [...] A razão, em princípio, parece-nos ser a busca de 

identificação entre a linguagem do jornal e a do público leitor, ou seja, 

objetiva-se levar para um grande público caracterizado por 

trabalhadores (Dias, 1996: 45) 

 

Muito embora tenhamos visto que o grotesco, o espetacular e o irruptivo não 

funcionam para atrair apenas classes menos abastadas, mas toda uma audiência que se 

conforta e delicia ao ver sangue alheio, é preciso repensar porque, então, os manuais 

tradicionais de redação incitam à utilização de uma linguagem culta, correta, simples e 

didática, e abominem a presença de qualquer indício popular em suas matérias. Dias 

(1996: 46) lembra ainda que mesmo nos jornais ditos sensacionalistas, são poucos os 

elementos que recaem sobre a linguagem popular: uma boa parte do noticiário é 

redigido dentro das normas sintáticas cultas. Dentre os elementos que compõe este 

verniz democrático da linguagem popular, podemos destacar o vocabulário – parte mais 

flutuante da língua, mais sujeita à renovação – e as imagens, que ilustram pessoas em 

situação de violência, violentadas: mortas, presas, torturadas. Nos manuais das redações 

mais conservadoras, tais imagens seriam consideradas ofensivas ao público-alvo. 

A narrativa violenta e sobre a violência, veiculada pelos meios de comunicação 

com todo seu alarmismo, nos aponta Elizabeth Rondelli (2000), não devem ser tratadas 
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apenas como epifenômeno midiático que trata do emprego de força física sobre algo ou 

alguém, mas como linguagem. E aqui não nos referimos à linguagem jornalística, mas 

uma linguagem da violência. O “excesso da tematização teve o efeito de construir 

determinado imaginário sobre violência, que passou a informar e a produzir atitudes 

sociais a elas referenciadas” (2000: 144-145). 

Publicado em 2000, o texto referia-se a outro momento da cobertura midiática 

da violência e provavelmente a jornais considerados grandes, quando analisou que o que 

ganhava mais destaque eram as arbitrariedades e escândalos envolvendo a polícia, 

usando como exemplo as chacinas dos presidiários do Carandiru, dos meninos de rua na 

Candelária, dos moradores de Vigário Geral, de Nova Brasília, etc. No entanto, o estudo 

torna-se importante por tratar a violência midiatizada enquanto reprodutora de uma 

linguagem – se naquela época já se podia tratar desta maneira, atualmente, com o 

aumento de editorias e programas televisivos destinados à construção da (boa) imagem 

da polícia, pode-se resgatar esta ideia a fim de repensar o papel assumido pelo 

jornalismo policial. 

Angrimani (1995: 57) alerta que uma crítica comum feita contra os jornais 

sensacionalistas é de que eles pegam um acontecimento cotidiano e, ampliando-o, 

colaboram para a reprodução da violência. No entanto, segundo ele, apesar de 

considerar que pode, sim, haver um movimento mimético entre a divulgação de ações 

criminosas e seus leitores – mídia “educando” violências – o crime seria cometido de 

qualquer maneira. 

 
A questão não está no “modus operandi”, mas no desejo ou na 

necessidade de praticar determinado crime. Processo igual se 

desenvolve na ampliação sensacionalista do ato violento. É certo que 

o jornal torna sensacional o fait divers, que vai merecer um registro de 

duas a três linhas no informativo comum. É certo que essa prática 

traduz o sentido do termo “sensacionalista” ao colocar uma “lente de 

aumento” sobre o fato não necessariamente sensacional. Mas ao fazer 

esse movimento, ao valorizar a notícia que traduz um fato violento, o 

jornal sensacionalista está apenas atendendo a um desejo específico de 

seu público (Angrimani, 1995: 57). 
 

O autor sugere, em seguida, que, ao invés de estimular atitudes violentas, a 

veiculação de violência pelos meios de comunicação aliviaria as pulsões agressivas de 

natureza inconscientes existentes nos leitores. Como exemplo de outras atividades que 

exercem este tipo de alívio, ele cita os esportes, videogames, e outros espaços onde você 

caça seu inimigo e o elimina. O problema deste ponto de vista é que o jornalismo 
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policial facilita e dá visibilidade ao trabalho da polícia, que tem um inimigo público 

comum, o negro, pobre favelado. Ninguém está se opondo a videogames e esportes 

radicais, mas a veiculação de prisão e mortes interfere na realidade daquelas pessoas e 

talvez não seja a melhor maneira de propiciar alívio a alguém, massacrando honra, 

dignidade e vida de outrem.  

Quanto à influência exercida pela veiculação da violência no aumento da 

agressividade da audiência, Dias (1996: 103) afirma que a polêmica é enorme e há 

extensa referência literária para tratar do assunto – ela cita Portão, 1980; Klineberg, 

1981. Rondelli (2000: 144-145) destaca que o excesso da tematização teve o efeito de 

construir um determinado imaginário sobre a violência, que serviu para o 

desenvolvimento de informações e atitudes sociais com relação a ela.  

 
No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, pouco se 

discute a respeito da influência dos programas de conteúdo violento 

sobre os telespectadores, e há pouca pesquisa para desvendar os 

efeitos mais propriamente psicológicos da veiculação da violência 

pela mídia. Sem que alguns setores releguem totalmente a questão da 

influência da veiculação da programação violenta sobre sua prática, o 

que a televisão e os jornais mostram e expõem ao conhecimento e ao 

debate não é propriamente  violência dos filmes ou dos programas 

ficcionais, mas aquela real das ruas, mostradas nos telejornais, a que 

estão sujeitos, principalmente, os moradores das grandes metrópoles 

(Rondelli, 2000: 145). 

 

Com base nos ensinamentos de Michaud (1984 apud Dias, 1996:103), 

consideramos ser importante questionar neste trabalho como as imagens da violência, 

dado o grau de recorrência nas editorias estudadas, contribuem para banalizá-la. E, 

ainda, a linguagem da violência assim se constitui, enquanto um fim a ser comunicado. 

Não está se buscando teorias psicológicas, jurídicas ou institucionais que justifiquem as 

várias violências veiculadas pelos meios de comunicação. Está se buscando, nas 

palavras dos entrevistados, fazer circular a informação sobre a criminalidade – nas 

nossas palavras, perpetuar violência, violação de direitos, disseminar uma cultura do 

medo e, por fim e não menos importante, legitimar as arbitrariedades dos sistemas 

criminalizatórios – o trabalho da polícia e a seletividade do sistema penal. 

Para Rondelli (2000: 147-148), nos episódios retratados pelos jornais, expressa-

se uma determinada forma de cultura política onde a prática da violência é usada como 

recurso diante da dificuldade de se estabelecerem consensos sociais mínimos. Conforme 

a autora, tais episódios da violência urbana – cotidiana, banal e ordinária – seriam atos 

que se expressariam através de precárias mediações institucionais que demonstram  não 
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só o isolamento de setores sociais neles envolvidos, como a incapacidade da população 

em resolver seus problemas. “Com isso, outros atores sociais são convocados, 

voluntariamente ou por força de suas funções ou responsabilidades, a se pronunciarem, 

o que engendra a produção de uma cadeia de sentidos sociais deflagrados por esta 

violência que, assim, [mais uma vez] se faz linguagem (Rondelli, 2000: 149). 

Outro momento em que se faz linguagem é através do processo de ampla 

visibilização, quando os meios agem como construtores privilegiados de representações 

sociais, especialmente sobre o crime, a violência e as pessoas envolvidas tanto na 

prática quanto no combate a esta violência midiatizada. Tais representações produzem 

significados que nomeiam, classificam e organizam a prática social. 

 
Portanto, o modo como a mídia fala sobre a violência faz parte da 

própria realidade da violência: as interpretações e os sentidos sociais 

que serão extraídos de seus atos, o modo como certos discursos sobre 

ela passarão a circular no espaço público e a prática social que passará 

a ser informada cotidiana e repetidamente por estes episódios 

narrados. Revela-se aqui, o caráter estruturador dos discursos 

(Rondelli, 2010: 150). 

 

Como pudemos observar ao longo deste trabalho, as mídias detêm processos de 

produção discursiva, com seus modos narrativos, seus atores e suas rotinas próprias de 

desenvolvimento, que estabelecem sentidos sobre uma construção do real e disseminam 

esta representação da realidade. Portanto, nos ensina a autora, estudar as mídias não 

deixa de ser um modo de compreender a própria violência, tendo em vista suas 

apropriação, veiculação, divulgação, espetacularização, banalização e sensacionalização 

do tema, atribuindo sentidos à violência que, ao circularem socialmente, induzem 

práticas referidas a ela (Rondelli, 2010: 150). 

Importante lembrar  que o discurso não é uma das funções entre outras da 

instituição midiática, mas seu principal produto e o resultado final do seu 

funcionamento, como afirma Adriano Duarte Rodrigues (2002: 227). Uma das 

principais características do discurso midiático é de se apresentar como texto acabado e 

de funcionar aparentemente sem vazios ou intermitências, no geral, fluindo de maneira 

constante e ininterrupta e escondendo seus processos de gestação – identificáveis 

através de análise do discurso. 

 

No discurso midiático, os silêncios são insuportáveis e intoleráveis, 

uma vez que assinalam a perda da relação com o público e são, por 

conseguinte, encarados como um risco letal para o próprio 
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funcionamento do seu dispositivo de enunciação. Falar, falar sempre, 

mesmo que seja para não dizer nada; falar apenas para manter a antena 

aberta, para não perder contato com o público, para preencher a 

programação, para encher a página do jornal (Rodrigues, 2002: 228). 

 

Ainda assim, são muitos os modos de operar os silêncios nos discursos das 

mídias. Alguns deles serão vistos no próximo capítulo e na fala de um repórter 

entrevistado:  

V: [...] Acredito muito e conheço policiais honestos, mas tem outros 

que forjam situações. Já vi policiais separando a droga e colocando no 

bolso. Ou é para consumir ou para forjar. Eu já vi situações assim. 

N: E isso não pode ser notícia de jeito nenhum? 

V: Isso não pode ser notícia. 

 

Além desses tipos de omissões, como vimos ao longo do trabalho, existe o 

silêncio do destinatário que, das poucas vezes que esboça uma reação ao produto 

noticioso, tem sua eventual participação mediada – se publicam cartas dos leitores que 

não firam os interesses do veículo, quando recebem ligação e desdenham da 

participação de populares reivindicando direito de resposta etc. Para Rodrigues (2002: 

228), é este silêncio que torna o público presente, instituindo-o como uma autêntica 

instância de interlocução. O autor nos explica que, ao contrário do que se possa 

pressupor, o silêncio do público é um processo ativo e específico considerado na 

elaboração do sentido dos discursos jornalísticos. “Ser destinatário de um discurso é ser 

envolvido por ele, ser alvo do seu sentido, ser obrigado a responder às suas 

interpelações, deixar-se ir na direção que ele próprio produz, orienta e dirige” 

(Rodrigues, 2002: 228).  

Rodrigues (2002: 229-230) tenta compreender, em seu artigo sobre discurso 

midiático, a delimitação, a natureza e as funções do mesmo. Considerando sua relativa 

fluidez e heterogeneidade, a natureza multifacetada e polimórfica, e o poder de 

circulação por todo tipo de discursos, o autor considera difícil delimitar o discurso 

midiático: é justamente por se infiltrar e ser infiltrado facilmente que ele se se habilita à 

função de mediador. Uma das questões levantadas é: será que tal produto pode ser 

delimitado como discurso difundido pelos dispositivos midiáticos da informação? Ou, 

ainda, haverá discursos midiáticos fora dos suportes de informação? Haverá discursos 

não-midiáticos difundido pelos suportes de informação?  
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Não há fronteiras possíveis pelo discurso midiático, assinala Rodrigues (2002: 

230). Sobre a natureza do discurso midiático, Rodrigues apresenta duas características: 

ele é a) exotérico
32

; e b) metafórico. Quando (a) refere-se a uma propriedade particular e 

exclusiva deste tipo de discurso. 

 
[...] por exemplo, o discurso médico tende a criar e impor, não só um 

vocabulário e regras sintáticas próprias, mas também formas 

simbólicas esotéricas da sua expressão e da sua difusão. É por isso que 

o discurso médico é relativamente incompreensível e opaco para os 

que não são detentores da legitimidade de intervenção expressiva e 

pragmática no seu domínio específico de experiência, para aqueles 

que não fazem parte do seu corpo legítimo (Rodrigues, 2012: 231). 

 

 Os discursos midiáticos podem se apropriar de uma parte do discurso médico, 

por exemplo, quando se desenvolvem matérias de Saúde, porém quando toma parte 

deste discurso, o jornalista tende a torná-lo transparente e compreensível. Esta é uma 

das mais destacáveis características do discurso midiático, capaz de atravessar os 

discursos de quaisquer outras instituições e, justamente por quebrar a frequência opaca 

destes textos, comumente o jornalismo é acusado de “deturpar” a fala das fontes 

especializadas. “Mas há uma outra consequência do funcionamento exotérico do 

discurso midiático, a do seu contributo positivo para a permeabilidade dos discursos das 

outras instituições e para a homogeneização das sociedades modernas” (Rodrigues, 

2012: 231). 

Quanto a sua natureza metafórica (b), o autor considera que o discurso midiático 

contamina as diferentes modalidades discursivas, pois assimila parte das dimensões 

discursivas de outras instituições para exercer sua função mediadora. “Não é da 

totalidade da dimensão expressiva das outras insituições que o discurso midiático se 

apropria. Cada uma das instituições mantem normalmente intacta e ao abrigo da 

interferência da instituição midiática uma parte da sua dimensão expressiva” 

(Rodrigues, 2012: 233). 

Podemos levar em consideração as duas naturezas descritas por Rodrigues e 

comparar com o produto veiculado pelas editorias policiais dos jornais estudados. 

                                                           
32

 “Esotérico é um termo técnico para designar o discurso designado aos membros de uma instituição, 

exigindo sua compreensão o domínio das suas representações simbólicas próprias, o que o torna 

relativamente opaco para os estranhos, aos que não pertencem ao corpo legítimo dessa instituição. 

Exotérico, pelo contrário, aplica-se às modalidades discursivas que não são reservadas a um corpo 

institucional em particular, mas destinadas a todos indiscriminadamente” (Rodrigues, 2012: 230). 
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Quando publicam matérias inteiras baseadas em depoimentos policiais, com suas gírias, 

expressões e até mesmo equívocos com relação a situação carcerária no Brasil, 

disseminando uma linguagem de violência através de um discurso essencialmente 

punitivista, como tais discursos midiáticos se localizam nas características descritas por 

Rodrigues? 

 

3.4 O discurso punitivista como linguagem 

 

 Em um texto que fala sobre a cultura punitivista, Patrícia Cordeiro (2015) 

questiona o fato de termos tanta fé em uma resposta punitiva, sendo que tal resposta 

obviamente não tem dado conta das nossas demandas por segurança e proteção. 

 

A cultura punitiva se apresenta como o néctar dos deuses, a solução 

entre as soluções, sinônimo de segurança e tranquilidade, mas é 

carente de sentido e mentirosa. A linguagem punitiva é inversamente 

proporcional à proteção. É preciso lembrar que a linguagem é fruto 

das relações de poder e serve muitas vezes para silenciar e ocultar. De 

que outra forma os poderosos continuariam no poder se não fosse esse 

silenciamento e as mudanças que não mudam nada (para melhor)? 

(Cordeiro, 2015) 
 

 Através de leis repressivas, nos aponta a autora, conferimos uma espécie de 

“cala a boca” às vítimas, que passam a ter como única forma de se manifestarem, a 

crença cega na criminalização e na prisionização dos seus algozes. O problema é que 

quando lançamos mão da criminalização, ainda que imaginando estar reduzindo danos, 

estamos empurrando os conflitos para as "mãos" do Estado que, por sua vez, isola a 

vítima e cria novas, produzindo uma sensação de alívio e segurança para poucos.  

Como visto, o Brasil tem, no momento da produção deste trabalho, a terceira 

maior população carcerária do mundo. Este dado apenas evidencia como a prática de 

prisionização em ritmos acelerados não tem favorecido o aumento da segurança e a 

diminuição de atos indesejados. 

No entanto, Cordeiro (2015) considera natural que os grupos oprimidos apostem 

na criminalização de condutas, afinal, a linguagem da punição se mostra absoluta e 

sedutora. Neste sentido, a busca pela desconstrução de antigos paradigmas e a 

consequente construção de novas linguagens se faz cada vez mais necessária, “para que 

na hora de pressionar o Estado, os pedidos mudem, e a vítima passe a ter voz e vez” 

(Cordeiro, 2015). 
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A autora levanta as mídias como principais responsáveis por legitimar este apelo 

ao punitivismo. Como visto anteriormente, o discurso midiático atravessa e é 

atravessado por outros discursos, mas pode ser cruel justamente por sua natureza 

esclarecedora. Aos olhos de uma audiência que não tem outra forma de se informar 

sobre os processos legais – tempo e acesso escassos, de que outra forma tomaríamos 

ciência, se não através de um profundo debate promovido pelos próprios meios de 

comunicação acerca do tema? A audiência, então, se torna refém do que nos é contado 

pelas notícias dos jornais. 

 

Foucault, em sua obra: “A verdade e as formas jurídicas”, adverte que 

a própria construção do conhecimento/linguagem é o resultado do 

jogo das relações de poder – que por óbvio, possui objetivos bem 

diferentes dos declarados, cabe questionar a quem interessa a falácia 

da punição. Trata-se dum conhecimento forjado. Esse modelo de 

“pensar/conhecer” legitima ainda mais um sistema que foi criado para 

qualquer coisa, menos para causar o bem comum. Não pretende 

(re)discutir o direito, mas sim legitimá-lo ainda mais. “A linguagem é 

o arame farpado mais poderoso para se garantir o poder" (Maurizio 

Gnerre) (Cordeiro, 2015). 
 

 

Articulando diversos autores – Bakunin, Warat, Hulsman e Bernat etc. –, a 

autora convida à reflexão acerca da transformação que primeiro deve acontecer na alma, 

a começar desmistificando a linguagem punitiva construída socialmente, internalizada e 

alimentada cotidianamente pelo gigante midiático, destruindo o “pequeno carrasco” que 

há dentro de cada um de nós. Ou, como bem resume Bakunin (2002 apud Carneiro, 

2015) “enquanto os olhos permanecerem com grades, seguiremos encarcerando o 

mundo”. 

Sabemos que não há palavras vãs, inocentes. Os discursos são carregados de 

sentidos. “Isso supõe que a linguagem seja simultaneamente um suporte e um 

instrumento de relações moleculares de poder. Mas também um espaço nela mesma. A 

sociedade como realidade simbólica é indivisível das funções políticas e dos efeitos de 

poder das significações” (Warat, 2000 apud Carneiro, 2015).  

A autora alerta sobre um desvio simbólico presente na linguagem criminal, 

quando se proprõe que falemos a partir das coisas e não sobre as coisas. Com isso, o 

Estado se fortalece como soberano mediador de conflitos, “limpando” a cidade dos ditos 

criminosos, mas não do crime, servindo de pauta para as editorias policiais, que 
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trabalham em alta velocidade no processo da banalização da violência – em todos os 

aspectos.  
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4. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer 

 

 

 

Os jornais analisados – O Itaboraí, O São Gonçalo e O Fluminense – têm 

particularidades que não puderam ser completamente exploradas por esta pesquisa. 

Poucos dados estão disponíveis publicamente sobre eles e, apesar de reconhecer a 

especificidade de cada um nos tópicos tratados em outros capítulos e compreendê-las 

como referenciais diferentes dos veículos de grande circulação que costumam ser 

estudados, não era a intenção dar cabo da história destas empresas e de como se 

consolidaram como disseminadoras de notícia e opinião nos locais onde são 

comercializados seus produtos. 

O objetivo era minimamente localizá-los e, considerando os ambientes onde são 

produzidas as notícias, como estão contextualizados os atores política e socialmente, 

que concessões fazem e como avaliam o próprio trabalho para, enfim, identificar as 

vozes contidas no discurso midiático que circula por estes veículos. Obter tais 

informações só foi possível devido a utilização da metodologia da entrevista em 

profundidade, explicada na Introdução, e da análise de discurso francesa (AD) 

explicitada neste capítulo. 

 

4.1 Objeto-jornal 

 

 Serão apresentadas aqui informações básicas sobre organização, política interna 

e linha editorial de cada instituição, com base nas entrevistas concedidas pelas/os 

repórteres – e alguns textos encontrados on-line, além de um pequeno perfil das/os 

profissionais, que se tornou necessário depois de perceber as contradições nos discursos 

individuais: alinhamentos ideológicos com as empresas onde trabalham e com a 

corporação policial facilmente se mesclam com uma leve consciência de classe 

profissional e com alguma visão humana acerca dos indivíduos retratados nas páginas 

policiais, percebidas principalmente quando as perguntas as/os faziam sair do “lugar de 

conforto” que se tornou reproduzir discursos institucionais.  
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Outro motivo para trazer à tona o perfil das/os entrevistadas/os, é questionar a 

possível existência de discriminação racial na distribuição de cargos entre jornalistas. 

Entre seis profissionais, quatro se consideravam negras e negros, uma “não-branca” e 

um “pardo”. Em um debate sobre racismo e inclusão
33

 sediado pelo Sindicato dos 

Jornalistas do Rio de Janeiro, em novembro de 2014, parte do mês de luta pela 

Conciência Negra, o repórter fotográfico José de Andrade afirmou: 

 
A discussão do racismo não deve se dar somente em novembro. Tem 

que ser permanente, o ano todo – principalmente no meio jornalístico. 

Os negros sempre foram colocados para cobrir samba ou polícia nas 

redações. Poucos são os que se destacaram fora dessas duas editorias. 

No entanto, nós estamos chegando. Onde antes tinha um, agora são 

três ou quatro. Isso incomoda os brancos, que passam a hostilizar a 

gente. 

 

4.1.1 Bonde mal „tromba‟ com a polícia no Castro 

 

 O Itaboraí é uma publicação recente, 2015 é seu sexto ano de existência, que se 

pretende “popular”, conforme visto nos textos sobre público-alvo e linguagem, nos 

capítulos anteriores. Todos os dados obtidos sobre o veículo são oriundos das 

entrevistas com repórter e editora, além de um texto institucional enviado por ela, tendo 

em vista que em sua página na internet sequer estão dispostas informações como “quem 

somos”. Não foi fácil adquirir as edições de O Itaboraí em bancas de Niterói, apesar da 

circulação ser descrita na capa do jornal como “Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, 

Rio de Janeiro e Região”. Pelo contrário, havia dias que não chegava exemplar para o 

jornaleiro. O periódico é diário, sendo apenas uma edição para sábados, domingos e 

segundas-feiras, ou seja, não há expediente aos finais de semana. 

 Solicitado texto institucional, a editora enviou o seguinte, por e-mail: 

 
O Itaboraí é conhecido como um jornal de verdade, onde os fatos são 

contados da maneira mais fiel possível, refletindo a dura realidade em 

que vivemos e à qual somos submetidos pelos governantes. 

Mostramos a crueldade da falta de políticas públicas na segurança, na 

saúde, na educação e em todos os setores onde a intervenção política e 

administrativa deveria/precisaria atuar. 
 

                                                           
33

 Para ler mais sobre racismo na organização empresarial jornalística, veja: 

http://jornalistas.org.br/index.php/ racismo-e-inclusao-dos-negros-no-meio-jornalistico-sao-debatidos-no-

sindicato/ e http://www.adital.com.br/ site/ noticia2.asp?lang=PT&cod=23362 
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O que pode ser observado foi uma redação enxuta, composta por uma repórter, 

uma editora-chefe, um chefe de reportagem – que eventualmente assina matérias, um 

fotógrafo – boa parte das matérias é ilustrada por foto de divulgação ou de arquivo do 

próprio jornal, um diagramador e uma a duas estagiárias. A composição não muda 

muito, apesar da rotatividade entre funcionários ser alta entre as empresas de 

comunicação da região estudada. Prova disso é que quase todos as/os repórteres 

entrevistadas/os passaram pelas três redações. Durante o processo de pesquisa, uma das 

repórteres, Luana Souza, foi afastada do cargo, e uma das estagiárias foi efetivada. 

 

I. Araújo 

 

 Editora-chefe de O Itaboraí, Selma Araújo tem trinta e cinco anos de profissão, 

se considera uma mulher jovem. "Tenho a pele clara – eu não gosto de dizer que sou 

branca, nem preta, nem nada, porque na família tem preto, tem índio… então a gente é 

uma mistura”. Considera sua carreira normal, como de toda jornalista, portanto, cheia de 

turbulências e variedades.  

 

S: Meu primeiro contato com o jornalismo foi em uma rádio em 

Niterói, que depois virou Rádio Manchete e foi onde eu fiz estágio e 

aprendi muita coisa, mas a gente fazia geral, fazia tudo… Depois 

trabalhei n'O Fluminense, mas a maior parte do tempo foi como 

redatora, e não como repórter. Também trabalhei na Folha de Niterói, 

você lembra, ah, muitos lugares... Quando surgiu a oportunidade de 

trabalhar n'O Itaboraí, eu achei ótimo porque já tinha tido contato com 

(o universo da) polícia quando trabalhei na delegacia. 

 

Até hoje, Araújo é do tipo que diz que “bandido bom é bandido morto”, teoria 

remanescente da época que trabalhou na Delegacia Legal, e que ecoa constantemente no 

seu vocabulário. Aprendeu a ter simpatia pela editoria na época da faculdade, quando 

teve um professor de redação rigoroso que exigia apuração refinada e considerava 

Polícia uma escola.  

 

S: Justamente porque nessa editoria, é preciso observar, conversar, 

você não tem tudo de mão beijada do inspetor. Sabe? Você quase que 

entra na coisa. Aquelas perguntinhas que você aprendeu na faculdade 

– Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? –  ficam fervilhando na 

sua cabeça, esperando serem respondidas para que depois você 

escreva sua história. E Polícia é assim, é muito rápido de você fazer. 

Você vai para a rua e corre atrás, não precisa de um conhecimento 

especial, é mais fácil de investigar. Um foca consegue dar conta do 

trabalho, pegar as informações. A sua curiosidade nata é que vai 
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garantir e consequentemente você vai se apaixonar. Nessa editoria 

cada dia tem uma história diferente, com todas as suas 

particularidades. Um crime não é igual a outro, um roubo não é igual a 

outro, a história de um cara acusado de tráfico, ou qualquer outra 

coisa, como o policial diz, do meliante, nunca é igual de outro. 
 

É curiosa a afirmação de Selma porque contradiz o dito pelas/os repórteres 

entrevistadas/os, que dizem não ter problemas para apurar nada, e conseguir produzir 

notícias apenas com informações recebidas por mensagem instantânea dos policiais e 

fotografias mandadas por eles via aplicativo de celular e internet. No entanto, é de se 

compreender que ela ainda mantenha uma visão romantizada da editoria policial, como 

pudemos observar ao longo deste trabalho, tendo em vista que raramente saiu para 

cobrir algo e poucas vezes trabalhou como repórter, sendo sua função mais exercida na 

profissão a de redatora. Para a pergunta sobre a utilização de materiais de segurança 

para jornalistas e repórteres de O Itaboraí na cobertura de incursões policiais e similares, 

Araújo deu a seguinte resposta: “Aqui é segura na mão de Deus e vai…”.  

Pouco tempo depois, fomos surpreendidas pela notícia de que o fotojornalista 

dela, Marcos Vieira, foi atingido na cobertura de uma operação do Bope
34

. Marcos ficou 

bem, mas no momento em que foi atingido no braço o sangue chegou a espirrar em 

Anderson, repórter de O Fluminense e seu melhor amigo, que, em entrevista, disse não 

se preocupar com os perigos da cobertura policial, achava gostosa a sensação de 

insegurança. “Algumas situações como a do Tim Lopes ou a de outros jornalistas que 

foram baleados  ou morreram nos assustam, mas enquanto não acontece com uma 

pessoa próxima da gente…”. Aconteceu.  

 

II. Souza 

 

Luana Souza é mulher, negra, vinte e nove anos à época da entrevista, em 10 de 

abril de 2015, e trabalhava como repórter em O Itaboraí – não trabalha mais. Além 

disso, mantinha uma empresa de assessoria de imprensa, um emprego na IURD TV 

(canal da Igreja Universal do Reino de Deus)  e um salão de beleza – estes continuam. 

Seu primeiro estágio foi no jornal O São Gonçalo, ainda no terceiro período da 

faculdade. Sempre teve curiosidade com jornalismo policial, um apreço que parece ter 

nascido dos programas de tevê que assistia antes. 

                                                           
34

 Leia sobre o acontecimento em: http://oglobo.globo.com/rio/reporter-fotografico-que-acompanhava-

operacao- da-pm-em-favela-de-niteroi-baleado-16224463. 
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L: Gostava de ver os programas da Record, que têm um cunho mais 

popularesco, mais paternalista e não sensacionalista, como muitos 

dizem. Também cresci com meus avós ouvindo em casa aqueles 

Patrulha da Cidade, Sentinela da Tupi, aqueles programas com casos 

bizarros; cheguei a pegar um pouquinho, quando voltava da escola, de 

Gil Gomes, no SBT… Achava sensacional aquilo tudo, mas, a 

princípio, queria ser repórter investigativa para solucionar casos. Só 

que depois fui vendo que não era nada disso e quis cair no jornalismo 

policial. 
 

Quando questionada sobre a linha editorial do jornal onde trabalhava, Souza 

disse se tratar de um veículo extremamente político que tem como principal objetivo 

prejudicar a imagem do atual prefeito. Desde que comecei a pesquisar o tema, Luana 

Souza é referência, tendo assinado a maior parte das matérias veículas em dois anos 

pelo O Itaboraí. Logo no início da carreira, ainda em O São Gonçalo, entre 2004 e 2005 

como estagiária, ela conta ter sido apresentada a um colega de profissão que trabalhava 

nesse segmento e ele a ensinou, através de uma rádio escuta, a linguagem policial, como 

eles se identificavam, e com o tempo foi assimilando o que precisava para ser uma 

repórter-policial.  

 
L: Tínhamos uma chefia de reportagem competente que nos cobrava 

informações muito completas sobre tudo, placa de carro, posição das 

coisas, de repente uma ousadia, uma frase do bandido, ou qualquer 

coisa que poderia chamar atenção para o lide. Então, desde o início 

aprendi a buscar pelo inusitado, pelo curioso das matérias. Sei que 

todo jornal tem seu lado político, mas, nesse caso, se a figura do 

diretor do jornal quiser apoiar algum candidato, fica explícito, porque 

estampam na capa, divulgam informações negativas daqueles que não 

estão apoiando, só saem fotos dos que estamos apoiando, mesmo 

quando não há um gancho político… Isso fica evidente nas matérias 

de Cidade, você pode perceber. Ainda que O Itaboraí tenha essa 

pegada de Polícia, essa coisa de escrachar o morto na capa (...) A 

questão política é batida todo o tempo. 

 

A rotina dela nesse jornal começava às sete da manhã, indo direto de casa para a 

delegacia. Acredita que o fato de estar no mesmo lugar todos os dias facilita o acesso às 

informações: o inspetor ajuda, os policiais ajudam. Depois de olhar as ocorrências, 

esperava, com o fotojornalista, os presos saírem pelas portas dos fundos para poder 

fotografar. 

 

L: A relação com os outros jornalistas é boa até porque nós que 

trabalhamos n‟O Itaborai temos uma situação muito ruim de trabalho, 

se comparada a outros jornais. É um jornal que é feito tirando leite de 

pedra (...) Aqui temos uma repórter cobrindo a área de São Gonçalo e 

Niterói, uma que fica na redação cobrindo a área do 35o. Batalhão, 
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que é uma área bem menor e mais fácil de fazer, e todos somos 

amigos do pessoal da 71a., que dá os registros nas nossas mãos, a 

gente copia dali e faz a matéria.  Então as coisas aqui a gente 

raramente tem profundidade, como as de São Gonçalo e Niterói, que a 

gente consegue trabalhar melhor. Até porque lá tem um fluxo maior 

de coisas factuais acontecendo, então, “oh, tem uma operação rolando 

agora no Salgueiro”, e aí vai a imprensa toda no comboio atrás da 

polícia. Então minha rotina é basicamente essa: fazer as diversas 

rondas e torcer para que tenha alguma coisa que você possa garantir o 

alto de página. Quando não tem nada de Polícia, temos que criar algo 

para ser o alto de página, tem que usar a criatividade, entra no site do 

ISP, vê os índices, pega um especialista para comentar… 
 

 

4.1.2 O „X-9‟ virtual: Polícia caça bandidos na internet 

  

 O São Gonçalo tem 84 anos, é um veículo antigo, que se encontra nas mãos da 

Fundação Universo (Universidade Salgado de Oliveira). Atualmente, a redação está 

localizada no coração de Alcântara, bairro em São Gonçalo. 

 De acordo com informações obtidas no site Donos da Mídia
35

, são três os sócios 

deste grupo, que, afiliado à Sesc TV, teria responsabilidade por três veículos: a 

Fundação Universo, em Aparecida de Goiania (GO), a TV Passaporte, em São Gonçalo 

e o próprio O São Gonçalo. No entanto, na capa do jornal, consta apenas o nome de 

Wallace Salgado de Oliveira – que teria mais sete veículos, entre canais de tv, jornal e 

rádio, localizados na Região dos Lagos (RJ), em São Gonçalo, Goiás e Minas Gerais.  

Os outros sócios, Jefferson Salgado de Oliveira e Everton Silveira Machado, seriam 

sócios de mais seis e sete veículos, respectivamente, todos com atuação regional nos 

estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 Segundo os entrevistados, a redação é composta por trinta profissionais – vinte 

repórteres e dez estagiários, quando a grade está completa. Os profissionais costumam 

se dividir de acordo com as pautas, todos estão aptos a escrever sobre todas pautas, 

especialmente entre Cidade e Polícia não há discrepância entre profissionais – sendo 

Renata Sena e Celso Brito os principais repórteres de polícia. 

 

I. Sena 

 

                                                           
35

 Donos da Mídia é um projeto experimental criado para cruzar dados sobre a propriedade de empresas 

midiáticas. Para entender o projeto, acessar http://donosdamidia.com.br/metodologia. 
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 Renata Sena considera ser difícil ser mulher negra e trabalhar entrando e saindo 

de comunidades para cobrir Polícia. Em entrevista, alegou que constantemente as 

pessoas se veem nela, como uma espécie de espelho, como se também fizesse parte 

daquele lugar e, por isso, deveria se posicionar ao lado delas. Em tese, a jornalista não 

pertence a lugar muito diferente, mora em uma modesta casa no Centro de São Gonçalo, 

escondida em uma rua sem saída. Sena tem 27 anos e não pode afirmar que “sai pouco” 

por conta da insegurança gerada pelo ofício de repórter policial. 

 

R: Não tenho medo. Não tenho medo durante o trabalho, sabe? Mas 

não me sinto à vontade em casa, não faço muitas coisas. Não sei 

também se é só por causa da profissão, mas evito ao máximo andar de 

madrugada, o dia pra mim acaba 10, 11h da noite, então tenho vários 

cuidados, não sei se é só pela profissão ou se é pelo que a gente tá 

vivendo, porque há 10 anos atrás eu saía de noitada de madrugada 

com amigas e achava lindo, hoje não faço. Então não sei se é a 

realidade que a gente vive ou se é a minha realidade, porque eu vejo 

tanta tragédia o dia inteiro, que eu não me sinto segura mais, mas 

durante o trabalho eu não tenho medo. 

 

 Perguntada se sentia-se ameaçada por policiais ou em qualquer outra situação 

que envolvesse seu trabalho, Sena disse que não se sente a pessoa mais segura do 

mundo, mas que consegue desenvolver seu ofício sem muitos problemas, sempre 

tentando não criar atritos com ninguém. Nem com a empresa onde trabalha e 

eventualmente tem que fazer matérias que não concorda, ou acha arriscada – estas ela 

nem assina. 

 

II. Brito 

 

 Celso Brito é negro e trabalha desde 1977 com jornalismo, está há sete anos na 

redação de O São Gonçalo, como repórter de Polícia. O profissional fala pouco e sua 

entrevista foi realizada em pé, perto da escada rolante do centro comercial onde está 

localizado a redação em que trabalha. Conversamos enquanto ele aguardava o carro 

para fazer uma visita ao Instituto Médico Legal (IML) apurar uma morte. Para ele, que 

sempre trabalhou com jornalismo criminal, o conteúdo de O São Gonçalo é apenas uma 

demanda do público. 

 
C: Já tive dias bem agitados aqui, mas hoje em dia, até pelo horário de 

trabalho, quando eu chego, se tiver muita notícia, o pessoal já 
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trabalhou muito de manhã e eu chego e só complemento, mas se tiver 

alguma ocorrência de vulto durante a tarde eu sou obrigado a correr 

atrás e aí o dia fica bastante agitado, mas geralmente é tranquilo 

porque eu só complemento as matérias. 
 

 Perguntado sobre o papel que cumpre na sociedade, Brito está certo que apenas 

em divulgar os fatos mais verdadeiramente possível – ainda com a escassez de vozes 

característica – já está cumprindo uma função importante.  

 

N: Você acredita que o jornalismo policial pode transformar a 

sociedade? 

C: Acredito que sim, por exemplo, estou agora correndo atrás de uma 

matéria de um rapaz que é trabalhador e foi baleado uma favela e 

morreu. É trabalhador, mas também é morador da favela. Então isso 

produz questionamentos, tanto da policia, quando dos moradores da 

favela. Existem muitas questões. O que eu sei é que o menino 

trabalhava, mas por outro lado ele pode estar envolvido. Não sou eu 

que vou dizer se ele é envolvido ou não, mas posso dizer que ele era 

trabalhador, e a polícia vai dizer que era envolvido. 

  

4.1.3 Tráfico fecha comércio e escolas no Centro 

 

O Fluminense foi fundado em 1878, sendo um dos periódicos mais antigos em 

circulação do Estado do Rio. O texto que descreve a instituição na sua página na 

internet afirma que “em mais de trinta e sete mil edições, O Fluminense mantém a 

postura que o fez crescer: defesa da integridade, da soberania e das aspirações 

populares”, considerando-se “um dos jornais mais importantes do cenário político 

nacional”. Em 1954, passou a ser administrado pelo advogado, político e jornalista 

Alberto Torres, que ficou no comando por quarenta e quatro anos.  

Depois que Alberto Torres faleceu, a direção do jornal ficou nas mãos de 

“Dona” Nina Torres, sua filha. No momento em que este texto é escrito, 2015, o Grupo 

Fluminense de Comunicação é administrado por Alexandre Torres, neto de Alberto 

Torres. A empresa pode ser considerada, portanto, um negócio de família, que se 

modernizou e detém hoje canais de televisão, rádios e outros jornais de bairro na cidade 

de Niterói. Do antigo dono, ficou um busto em bronze na recepção do prédio onde estão 

localizados os estúdios e redações. 

Além de Niterói, cidade sede da instituição, o jornal circula em São Gonçalo, 

Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Maricá, em larga escala. No Rio, pode ser encontrado em 

algumas bancas no Centro e na Zona Sul. De circulação diária, a redação do impresso 

não funciona aos domingos – exceto nas eleições e cobertura de eventos grandes em 
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geral, além da equipe de plantão que fica disponível em casa para emergências que 

mereçam cobertura. Por isso, às segundas-feiras acabam circulando duas versões: pela 

manhã, uma edição exatamente igual a de domingo e, pela tarde, algumas alterações 

podem acontecer, como matérias especiais escritas no próprio fim de semana pela 

equipe de plantão.  

A redação é considerada grande, especialmente se comparada aos outros 

veículos analisados por este trabalho. À época das entrevistas, eram três repórteres 

exclusivamente dedicados à polícia, sendo que um foi dispensado até a entrega do 

trabalho – o mais antigo, Claudio Emanuel, que reunia quase quarenta anos de O 

Fluminense, e foi mencionado nas entrevistas. 

 

I. Justino 

 

Do alto dos seus trinta e quatro anos, Anderson Justino é um homem negro, 

repórter do que ele chama de "editoria de Polícia do jornal O Fluminense", ainda que 

institucionalmente esta editoria tenha sido fundida com Geral, há alguns anos, e hoje só 

exista uma editoria chamada Cidade. Quando solicitei que ele se descrevesse enquanto 

profissional, disse: 

 
A: Me considero um formador de opinião e, como tal, acho que devo 

abrir a cabeça para outras vozes, para que possa fazer parte da 

sociedade, sem que haja  preconceito da minha parte e qualquer falta 

de ética com relação à sociedade. Precisamos nos adaptar às 

mudanças, precisamos entender que a sociedade está sempre em 

transformação. E que precisamos nos encaixar nessa transformação. 
 

A trajetória de Justino no local onde trabalha começou em fevereiro de 2014, 

fazendo pouco mais de um ano lá no momento da entrevista, 19 de março de 2015. 

Antes, havia exercido sua profissão como repórter policial em O Itaboraí, por cerca de 

dois anos. Foi lá que recebeu convite para uma experiência maior, com melhor estrutura 

e condições de trabalho – afinal, uma equipe com mais de dez jornalistas e vários carros 

disponíveis era de se contrastar com o histórico que o repórter acumulava.  

 
A: Já tinha, antes de entrar no Fluminense, um conhecimento na 

editoria de Polícia, então não tive tanta dificuldade para me encaixar 

no novo jornal, a não ser na questão da linha editorial. Fora isso, já 

tinha conhecimento com alguns policiais, do que é trabalhar na 

editoria em si. A única dificuldade que encontro de verdade é de 

conhecimento da região onde eu trabalho. Eu não conheço as 
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comunidades, bairros aqui. Moro em Itaboraí. Ainda preciso conhecer 

melhor as localidades por aqui. 
 

No início da entrevista, Justino conta que o tempo em que está nessa função o 

fez entender o veículo como totalmente voltado à Política. Por mais que alguns editores 

queiram trazer um enfoque criminal para as matérias de capa – e, desde que chegou à 

redação percebeu que cresceu o número de matérias de Polícia com destaque, o repórter 

considera que, comparado aos outros principais veículos da região (O Itaboraí e O São 

Gonçalo), O Fluminense se torna "fraco" em Polícia. 

 
A: Até mesmo pela questão da classe para qual ele é voltado.   Pelo 

menos na minha forma de entender e pelo que eu vejo as pessoas 

falando dentro da redação do jornal, ele é voltado para uma classe 

mais na base de C, B e A. Que já são classes que querem notícias bem 

mais apuradas e com muito mais qualidade. Eles não tão procurando 

quantidade, mas qualidade nas notícias. Assim é como eu vejo o jornal 

O Fluminense hoje. 

 

Não ficou explicado porque classes C, B e A merecem informação melhor 

apurada que outras, mas neste momento percebi que ele apenas estava repetindo o que 

costuma ouvir, como se tivesse internalizado tal premissa. Indagado sobre o porquê de 

sair quase todo dia notícias sobre crimes na capa do jornal em que escreve, já que o 

conteúdo principal seria voltado para Política, o repórter argumenta que não teria como 

fugir muito do quadrado Política, Esportes, Entretenimento e Polícia, afinal, estas 

seriam as categorias que produzem factualidade. Além disso, como vimos durante o 

trabalho afirmado pelas/pelos profissionais, Justino acredita que “todos os tipos de 

desgraças” interessam aos cidadãos, motivo que confere ao tema cada vez mais 

destaque. 

 
A: Minha rotina é muito cansativa. (...) sempre começa sete da manhã, 

quando chego à redação. Normalmente, o repórter de Polícia trabalha 

diariamente com pessoas que ele conhece na rua, e faz como se 

fossem contatos dele, tanto policiais, quanto informantes de algumas 

comunidades, quanto pessoas que você conhece no seu dia a dia e 

parecem que não podem te ajudar, mas qualquer pessoa tem coisas 

para te passar. Então, a primeira coisa que o repórter de Polícia faz 

pela manhã é abrir todos os jornais possíveis populares, com foco na 

área policial. Você procura saber, na região que você atua, se houve 

alguma informação nesse período da madrugada, até  porque hoje os 

veículos locais não têm plantão da madrugada, acabaram com esses 

plantões, você vai verificar todos os sites que possam conter 

informações, você vai ouvir todas as rádios de notícias populares… E 

a partir daí você vai entrar em contato com seus contatos para saber se 

aconteceu alguma coisa de madrugada ou se está acontecendo alguma 

coisa naquele período que você chegou no trabalho. (...) pela 
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facilidade de acesso, a delegacia é sempre o último passo para os 

repórteres dessa região – apesar de ser o primeiro passo em outros 

lugares, porque você já tem uma proximidade com os policiais. Então 

tem a liberdade de chegar numa delegacia e garantir as informações 

sem problema algum, se tiver alguma coisa, ele vai te passar “na boa”. 

(...) O repórter de Polícia tem que aprender o seguinte, assim como 

qualquer outro repórter: ele não sobrevive na rua sem seus contatos e 

sem as amizades dos colegas dos outros jornais. Você não pode ser 

um repórter individualista, tem que ser coletivo. Do contrário, você 

vai perder muita coisa". 
 

II. Rodrigues 

 

Vinícus Rodrigues tem vinte e nove anos, é jornalista de O Fluminense e, quanto 

à sua etnia, se considera pardo. Apesar disso, afirma "nunca ter sofrido preconceito de 

cor". No momento da entrevista, 14 de maio de 2015, ele explicou o que o fez se 

aproximar da editoria estudada. 

 
V: Eu sempre gostei de casos de polícia, desde a faculdade. Mas 

mesmo assim, minha vontade era fazer jornalismo esportivo. Acho 

que acabei indo para Polícia por estar num contexto, em São Gonçalo, 

onde tive amigos e conhecidos envolvidos com casos de polícia. 

Comecei estagiando n'O Itaboraí, já na área. No primeiro dia cobri um 

assassinato de um taxista, após um assalto (sic). Isso me deixou 

nervoso, mas tive dentro da redação o apoio dos colegas, que diziam 

que eu ia me acostumar. Fiquei um ano fazendo Polícia e depois 

passei a fazer Cidade também. N'O Fluminense fiz um pouco de tudo, 

mas estou há um ano fazendo Polícia e como sub-editor da editoria. 

 

Sobre a linha editorial do veículo, Rodrigues acredita que, apesar de "apostar 

forte" em Polícia, a preocupação maior é de manter uma linha conservadora, para atingir 

o público-alvo “Zona Sul”. 

 
V: Isso eu ouvi de um editor: que um tiro na Zona Sul é diferente de 

um tiro na Zona Norte. O que é diferente no O São Gonçalo e n'O 

Itaboraí, onde a gente fazia questão de dar foto do cara que foi preso 

porque roubou um saco de arroz, se tiver morto é o que vai vender. 

Era isso que eu ouvia dos editores: o que vende é morto na capa do 

jornal. Já n'O Fluminense não, a melhor capa pode ser o morto numa 

determinada situação, mas a foto que vai sair é mais discreta, 

escondida, e claro, com um peso muito maior dependendo da região. 
 

Perguntado se concordava com a linha seguida pelo veículo em que trabalha, 

Rodrigues disse que o papel do jornalismo é de investigar, analisar, mais de um ponto 

de vista, no entanto, é funcionário, e acaba cumprindo ordens da empresa. 
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V: Trabalho de duas às nove, tenho um programa na TV OFlu sobre 

segurança pública, gravado às segundas-feiras e sempre convidamos 

autoridades. As pautas no impresso são factuais em sua maioria, mas 

trabalhamos também com produção de pauta para o final de semana. 

Os assuntos são escolhidos para repercutir de maneira macro o que 

aconteceu durante a semana. Trabalhamos muito com as redes sociais: 

a gente segue comunidades de (denúncia de) violência e apura, vai nas 

delegacias e isso se torna pauta. Já encontramos vários assaltos assim. 

Fazemos rondas e abrimos canal com leitor, através de whatsapp 

(aplicativo para conversas instantâneas no celular), email.. já 

aconteceu de fazermos matéria sem precisar sair da redação.  

 

4.2 Análise do discurso aplicada na pesquisa 

 

Vale lembrar que este trabalho não se pretende um tratado sobre análise do 

discurso francesa (AD), mas, por ser parte da metodologia, neste tópico serão 

apresentadas as ferramentas fornecidas por ela utilizadas no estudo do objeto de 

pesquisa. São inúmeros os métodos possíveis para pesquisar sob o enfoque da 

linguagem. Marcia Benetti (2008: 107) cita a Hermenêutica, a Pragmática, a Análise da 

Narrativa, a Semiótica e a Análise de Discurso como exemplos. Tampouco pode-se 

considerar a utilização de AD, escolhida para este trabalho, como consenso. No entanto, 

como ensina Benetti, são dois os motivos para considerá-la um método eficiente no 

estudo de textos jornalísticos: através dela, torna-se possível mapear vozes e identificar 

os sentidos contidos no discurso. 

 
Compreendemos o jornalismo como um lugar de circulação e 

produção de sentidos. De forma sucinta, o jornalismo é um discurso: 

a) dialógico; b) polifônico; c) opaco; d) ao mesmo tempo efeito e 

produtor de sentidos; e) elaborado segundo condições de produção e 

rotinas particulares (Benetti, 2008: 107). 
 
 

 Sobre (a), Beth Brait (1997 apud Benetti, 2008: 107) nos lembra o dialogismo 

descrito por Bakhtin, e fala que há duas maneiras de pensá-lo enquanto interessante para 

o jornalismo. Primeiro, com relação à sua interdiscursividade, conceito associado aos 

estudos sobre sentidos; segundo, com relação à sua intersubjetividade, tendo em vista 

que o discurso não existe senão por ser espaço entre sujeitos. Com base na segunda 

característica, Benetti refuta a máxima de que um discurso poderia conter uma verdade 

ou uma literalidade, o que existe, de fato, é um efeito de literalidade produzido pelo 

dizer, como se fosse possível a existência de um sentido óbvio e facilmente acessável. 

Acrescenta-se aqui a especificidade do fazer jornalístico, quando os repórteres assumem 
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o papel de fonte da verdade, ainda que assumindo sempre uma visão parcial dos casos, 

como pode-se observar nos trechos de entrevistas.  

 

R: (...) a gente escuta “tem um morto ali”. E na volta a pessoa 

pergunta o que aconteceu e a gente responde “lê amanhã no jornal” e 

amanhã o que ele lê vai ser passado pra frente como se fosse verdade. 

Então nossa posição é ser mais verdadeiro possível porque as pessoas 

veem aquilo como verdade. Eu prefiro um texto menos emocionante e 

mais verdadeiro, do que vender uma informação que não existe. Claro 

que o jornal tem compromisso com a verdade, mas o repórter pode vir 

da rua mentindo e a chefia pode descobrir ou não, então cada repórter 

tem que ter responsabilidade pelo que faz. 

N: Você acredita no que faz? Como você acha que tá colaborando 

com a sociedade? 

R: Então, acho que questão de jornalista em si, a gente colabora 

tentando trazer  a maior forma de verdade possível, as vezes não trazer 

a historia é mais uma colaboração do que trazer a historia que os 

outros estão replicando 
 

 Sobre (b), Benetti (2008: 108) destaca que se o discurso depende dos sujeitos 

para existir, significa dizer que é produzido por estes sujeitos, tanto enunciador e 

locutor, quanto leitor, receptor, interlocutor. Isto considerado, o próximo item é (c), 

quando assume-se a não-transparência do discurso, que é opaco e cheio de 

possibilidades de interpretação. Ou seja, (d) o texto objetivo não passaria de uma 

intenção do repórter que, a fim de direcionar os sentidos e proporcionar ao receptor uma 

leitura condicionada, conduz sua narrativa utilizando elementos letigimadores da 

literalidade que deseja imprimir na mensagem, embora não haja garantias que tal 

literalidade seja alcançada. Por fim, (e) cabe ressaltar tais discursos como componentes 

de uma sociabilidade e cultura específicos, sendo impossível desconsiderar seus modos 

de produção e o contexto onde são produzidos, seus locais de fala. 

 
O dizer do homem [e da mulher] é afetado pelo sistema de 

significação em que o indivíduo se inscreve. Esse sistema é formado 

pela língua, pela cultura, pela ideologia
36

 e pelo imaginário. Dizer e 

interpretar são movimentos de construção de sentidos, e, assim como 

o dizer, também o interpretar está afetado por sistemas de 

significação. A AD está preocupada com este movimento de 

                                                           
36

 “longe de ser um conjunto de representações, visão de mundo ou ocultação de realidade, a ideologia 

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

percebida como processo de produção de um imaginário, isto é, produção de uma interpretação particular 

que apareceria, no entanto, como a interpretação necessária, e que atribui sentidos fixos às palavras em 

um contexto histórico dado” (Orlandi, 1997). Desta relação do sujeito com a língua e com a história 

produzindo sentido surge a conclusão de Pêcheux de que não há discurso sem sujeito, nem sujeitos sem 

ideologia” (Mendonça, 2002: 24). 
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instauração de sentidos, que exige compreender os modos de 

funcionamento de um discurso (Benetti, 2008: 109). 
 

 Por não ser considerada neutra, aponta Bethânia Mariani (1999: 106 apud 

Benetti: 2008), a linguagem é um código cujos sentidos são constantemente 

manipulados de acordo com interesses dos envolvidos no discurso. Os sentidos são, 

portanto, resultado da interação texto/leitor, e não estão presos ao texto. “Dito de outra 

forma, as palavras mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que 

as empregam. O sentido pode ser sempre outro, mas nunca é qualquer” (Mendonça, 

2002: 22-23).  

 Para complexificar a relação e a responsabilidade do produto noticioso, Mariani 

(1999: 106 apud Benetti: 2008) esquematiza: o texto é produzido a partir de um 

contexto, por um sujeito detentor de processos histórico-sociais, e deve ser lido, 

interpretado, por sujeitos parte de outros processos histórico-sociais, que mal têm 

clareza de todos esses contextos. Daí a relevância de se relativizar o público-alvo 

pretendido por cada veículo. “Ao significar, um leitor mobiliza suas histórias de leituras 

(...), pode correlacionar o que lê a si mesmo, i.e., à sua própria história pessoal, bem 

como ao momento histórico em que vive” (2008: 109).  

Este, aliás, parece ser um dos pilares do jornalismo de editoria Policial. Basta 

lembrar da entrevista realizada com a editora de O Itaboraí, que fala da identificação 

como principal motivo para que seus leitores comprem o jornal: “o povo gosta de se ver 

no jornal”. Ou, ainda, da fala de Anderson, repórter de O Fluminense, que diz ser 

importante para o leitor saber o que está acontecendo em sua comunidade. Desta forma, 

com a certeza de conhecer o público alcançado (que se pretende alcançar), e escrevendo 

especialmente para ele, o jornalista finca seus pés ainda mais na sua realidade 

produzida, pois passa a dar ao público o que ele quer, sem exatamente considerar os 

contextos histórico-sociais e tampouco as particularidades de cada caso, mas com a 

impressão de fazê-lo. 

 
O jornalismo é um modo de conhecimento: ele tanto produz um 

conhecimento particular sobre os fatos do mundo, quanto reproduz os 

conhecimentos gerados por outros atores. Mas o conhecimento não 

pode ser apenas transmitido, ele é recriado (Meditsch, 1997). Nesse 

processo, o jornalismo lança mão de mapas culturais de significado 

(Hall et al., 1993) que existem na sociedade e ajuda a reforçá-los ou 

apagá-los, contribuindo para o estabelecimento de “consensos” a 

respeito de valores e atitudes (Benetti, 2008: 110). 
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Eis mais um motivo para repensar o papel do jornalismo contido nas editorias 

Policiais estudadas. No contexto vivido pelo Brasil, como pode ser visto nos capítulos 

anteriores, algumas atitudes são mais punidas que outras. Os atos indesejados estão 

socialmente relacionados a uma parcela bem específica da população: negra, pobre, 

jovem, marginalizada e criminalizada - é a população encarcerada.  

Levando em consideração a premissa de que toda notícia funciona como eixo 

norteador de consenso e parâmetros sociais de normalidade e anormalidade – ao lidar 

com o que é inesperado e perigoso – pode-se dizer que ao noticiar mais assaltos e 

tráficos de substâncias entorpecentes ilícitas em detrimento de outros acontecimentos 

cotidianos, conferindo inclusive destaque nas capas, os veículos estudados constroem 

sentidos sobre a tal realidade. A questão é: será que tal postura não legitima as 

arbitrariedades perpetradas pelas polícias e pelo sistema penal, e, como consequência, 

colabora para consensualisar o estigma dessa parte da população? 

Citando Nelson Traquina (2002), Benetti afirma que  

 
a notícia é uma construção social que depende basicamente de seis 

condições de produção ou existência: a realidade, ou os aspectos 

manifestos dos acontecimentos; os constrangimentos impostos aos 

jornalistas no sistema organizacional; as narrativas que orientam o que 

os jornalistas escrevem; as rotinas que determinam o trabalho; os 

valores-notícia dos jornalistas; as identidades das fontes de 

informação utilizadas e seus interesses (Benetti, 2008:111). 
 

Levando em conta a complexidade descrita por Traquina e Benetti acerca do 

objeto texto jornalístico a ser estudado e, baseada no material coletado – tanto 

entrevistas concedidas quanto análise dos veículos – é possível trocar a palavra 

realidade por factualidade. É ela quem vai nortear a caminhada diária do profissional 

nas redações.  

 

N: A Selma fala desse jornalismo como algo mais romântico, mas são 

poucos casos que marcam então, em grosso modo, parece uma fábrica 

de noticias que se assemelham. 

V: Sim, eu trabalhei com ela e ela sempre tratou desse jeito. Mas hoje 

em dia eu acredito que até pra própria imprensa já está tão saturado, já 

fugiu tanto do controle, que a gente está trabalhando o caso pelo caso. 

A realidade enquanto contexto histórico-social parece ser mais complexa do que 

retrata uma editoria Policial e, caso a considerassem como condição para a existência 

das notícias, provavelmente o resultado seria diferente. 
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4.2.1 Sangrava a palavra que eu usava 

 

 O período escolhido para análise dos veículos acima apresentados é de um mês, 

do dia 17 de fevereiro ao dia 17 de março de 2015, ainda que o material coletado tenha 

sido de três a quatro meses, além das manchetes e matérias on-line acompanhadas 

durante todo o processo desta pesquisa. A escolha deste período se deu por contemplar a 

maioria dos casos mencionados pelas pessoas entrevistadas, o que serviria para ilustrar 

as entrevistas e também a análise. No entanto, serão pinçados casos que saíram na capa, 

dando destaque aos que foram tratados pelos três jornais, para que possa haver uma 

espécie de comparação entre as linhas editoriais. 

A AD nos traz ferramentas diferentes para estudar os meios de comunicação na 

sociedade contemporânea. “Ao pensar o processo comunicacional menos como 

transmissão de informação e mais como embate ideológico e efeitos de sentido, 

podemos entender melhor as estratégias dos media ao se colocarem no lugar de 

veiculadores da verdade” (Mendonça, 2002: 22). O primeiro tipo de pesquisa para qual 

a análise de discurso francesa é utilizada é na identificação dos sentidos contidos no 

texto jornalístico. Seu método arqueológico se apresenta como uma dentre as poucas 

maneiras de evidenciar a origem do que está sendo dito, e também o que não está sendo 

dito, já que o produto noticioso é só a parte visível de um processo externo, como já 

visto, que se inicia na sociedade, no imaginário, na ideologia, na cultura. 

 A utlização do método arqueológico, conforme Marcia Benetti (2008: 111), se 

dá a partir do reconhecimento da camada discursiva e, posteriormente, da camada 

ideológica. No primeiro momento, o analista deve se debruçar sobre o texto e identificar 

as formações discursivas (FD) e seus movimentos. Uma FD é considerada uma região 

de sentidos definida por um limite interpretativo que exclui o que invalidaria aquele 

sentido. Quantos mais sentidos forem identificados no discurso, mais formações 

discursivas serão formadas, como campos de interpretação ligados àquele sentido 

nuclear, que reúnem diversos pequenos significados que o constroem e consolidam. 

 
Pêcheux apropria-se da noção de formação discursiva, formulada 

inicialmente por Foucault, para redefini-la como “aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, [...] determina o que pode e o que deve ser dito” 

(1995, p.160). Além disso, “o próprio de toda Formação Discursiva é 

dissimular, na transparência do sentido que nela se firma, a 

objetividade material do discurso” (Mendonça, 2002: 23). 
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 Para este trabalho, serão mapeadas as FDs com base no marco teórico proposto 

pelos capítulos anteriores. Elas serão enumeradas (F1, F2, F3…) e nomeadas conforme 

forem identificados sentidos nucleares. Essa identificação se dá a partir da observação 

do texto e da seleção de expressões, palavras, marcas discursivas que componham e 

reiterem aquele determinado sentido nuclear. Tal seleção será chamada de sequência 

discursiva, e, para fins metodológicos também serão enumeradas (SD1, SD2, SD3…).  

FDs encontradas que tentarei explorar neste trabalho, ainda que eventualmente 

os sentidos se cruzem: FD1 - violência – reúne trechos com expressões utilizadas pela 

polícia, comuns do convivo com policiais, judicializadas, e que, quando utilizadas, nos 

aproxima do cotidiano policial, promovendo uma espécie de naturalização desta 

linguagem, incorporada pelos repórteres-policiais, muitas vezes escolhidas de maneira 

equivocada
37

. Além disso, também estarão nesse círculo expressões que nos remetam à 

violência direta: “estupro”, “tortura”, “assassinato”; FD2 - popular – reunindo marcas 

que sejam gírias comuns aos policiais e ao públicos-alvo a quem se dirigem as 

publicações – estas também podem ser selecionadas a partir do relato dos jornalistas, 

que utilizaram durante as entrevistas expressões como “tralha”, se referindo a 

praticantes de atos indesejados; “menor”, se  referindo a crianças e adolescentes 

infratores; “meliantes” e outras; FD3 - insegurança, reunindo sequências que conduzem 

para um sentimento de medo, de abandono da segurança. 

Após identificar as marcas discursivas que conduzem ao sentido das FDs, parte-

se para a segunda fase que é a identificação da formação ideológica que determina a 

posição dos veículos sobre este tipo de linguagem. Ou seja, o caminho da análise é 

inverso ao caminho do discurso: primeiro se vai ao texto, para depois buscar o que lhe é 

anterior ou exterior, como nos ensina Benetti. Porém, “não há uma fórmula a ser 

aplicada, ficando a cargo do analista utilizar sua capacidade interpretativa dentro de 

parâmetros de rigor”  (2008: 115). 

Neste caso, será utilizado marco teórico já apresentado neste trabalho e lançarei 

mão das entrevistas com as/os jornalistas do veículo, que dizem utilizar tais expressões 

e estilo (que consideram sua linha editorial) para atrair a atenção do público-alvo 

determinado, para promover uma espécie de projeção da comunidade consumidora de 

                                                           
37

 Com o objetivo de melhorar a qualidade das notícias policiais, o Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais (Ibccrim) em parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), pelo Projeto 

Olhar Crítico, lançaram o manual “Direito Penal para jornalistas: material de apoio para cobertura de 

casos criminais”. Disponível em: 

<http://www.iddd.org.br/Images/file/OlharCritico_Guia_16_04_comCapa.pdf>  
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tais notícias, e, por outro lado, admite manter uma boa relação com a polícia, evitar 

atritos e contribuir para a elevação da moral da mesma, incentivando a “vaidade” dos 

agentes através de fotos e destaques nas suas falas.  

 

I. Violência: 

O Itaboraí, em 06 de março de 2015, na principal manchete de capa traz: 

“Polícia aperta o cerco no Catarina - Operação de combate ao tráfico leva mais de 

trinta acusados para a cadeia” (SD1). Dentro:  

 
Uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas foi realizada 

na manhã de ontem, no Jardim Catarina em São Gonçalo. A ação, da 

Subsecretaria de inteligência (SSINTE) da Secretaria de 

Segurança (SESEG), foi uma parceria entre a Polícia Civil e o 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 

(Gaeco) do Ministério Público (SD2).  
Segundo a polícia, foram presos 25 dos denunciados e apreendidos 

seis menores (SD4). A operação, denominada “Amarante”, era para 

cumprir 37 mandados de prisão e 12 mandados de apreensão de 

adolescentes (SD3). 
(...) Além do tráfico de drogas, os criminosos, sob o comando do 

traficante identificado como Schumaker Antonácio do Rosário, o 

“Gordão” ou “Schumaker”, ameaçavam os policiais residentes no 

bairro Jardim Catarina e adjacências, chegando a estabelecer prazos 

para deixarem suas casas com suas famílias (SD4). 
No ano passado, o soldado PM Dayvid Lopes Athanazio foi 

assassinado com mais de 30 tiros em uma emboscada no Jardim 

Catarina. O homicídio foi atribuído pela Polícia Civil à quadrilha 

liderada por “Schumaker”. Um delegado lotado à época na delegacia 

de Alcântara chegou a sofrer ameaças do bando. Integrantes da 

quadrilha também eram responsáveis por roubos de veículos e 

pedestres nos municípios de Niterói e São Gonçalo (SD5). 
 

Aqui, todas as marcas de discurso destacadas conduzem para o sentido nuclear 

da FD1, pois se utilizam de jargões da violência, ora jurídicos ora utilizando metáforas 

de guerra, para nos aproximar do cotidiano policial que, como podemos perceber, nem 

sempre são utilizados adequadamente. Quando o jornal diz que a operação é de combate 

ao tráfico, sugere que os trinta mencionados possuiam mandado de prisão emitidos por 

envolvimento com o tráfico de drogas, mas esta informação não fica evidente na 

matéria, afinal, em momento algum explicitam o que estava contido nos quarenta e nove 

mandados de apreensão – entre adultos e adolescentes – dos quais trinta e um foram 

cumpridos. Como vimos na fala da repórter de O São Gonçalo, Renata Sena, a reflexão 

sobre responsabilidade da realidade construída pelos jornalistas precisa ser feita. 
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R: [...] A gente sabe que forma opinião e tem que colaborar com a 

sociedade. Quando eu falo de realidade construída, por exemplo, a DH 

estava com a média de 39% de crimes solucionados, é muito, mas se 

eu falar que a DH não resolve 61% dos casos... Então, tudo depende 

da forma que você fala, o jornalista constrói a realidade. 
 

Desta forma, dizer que “mais de trinta acusados” foram presos é diferente de 

dizer que dezessete não foram. Assim como noticiar “mais de trinta” tem mais força que 

“trinta e um” – tudo isso colabora para uma ideia de eficiência no trabalho da polícia no 

combate à dita criminalidade. Curioso perceber como os sentidos de “tráfico de drogas”, 

“criminosos”, “homicídio” e “quadrilha” nos levam a uma associação imediata com 

violência, enquanto a prisão destes acusados não é vista como violenta, mas necessária. 

Como se cercear a liberdade de alguém não fosse violento, como se dentro das 

penitenciárias não ocorressem crimes e violências. Nada disto é relativizado pelas 

matérias, que tratam a prisão de maneira sensacional, incluindo elementos de humor na 

sua veiculação, como poderá ser visto adiante.  

Voltando às marcas discursivas encontradas nestas SDs que conduzem à 

linguagem da violência, torna-se importante destacar ainda que, na SD4, quanto aos 

mandados expedidos, a polícia acusa os presos de ameaçar colegas que vivem no Jardim 

Catarina, o que seria outro crime, diferente de traficar. No decorrer da matéria, o 

jornalista resgata uma história de um soldado assassinado na região, no ano passado, 

que teria seu homicídio atribuído à “quadrilha”, também responsável por roubar 

veículos e assaltar pedestres. São muitos os crimes atribuídos, portanto, à esta 

“quadrilha” de trinta e um, que, de acordo com as manchetes, foram presos em uma 

operação de combate ao tráfico.  

O tráfico de drogas, como visto neste trabalho, é o principal motivo para a prisão 

de jovens negros moradores de periferias e favelas. O traficante, consequentemente, 

tornou-se o inimigo número um da sociedade de bem: se é traficante e tem passagem 

pela polícia, pode morrer
38

. Prender traficantes é um motivo para que a polícia continue 

                                                           
38

 Referindo-me à socióloga Vera Malaguti Batista, que já deu algumas declarações sobre a violência e a 

matança institucionalizadas em nome do extermínio do traficante. Como por exemplo: “É gracioso, no 

Brasil sempre dizem "foi preso um grande traficante" e, no final das contas, é um menino favelado.”; 

“Meu marido diz que o discurso sobre os traficantes é parecido com o religioso, ao de um herege: "Toma 

a alma de nossos jovens". O traficante aparece como alguém que vai à escola e não como alguém que traz 

uma mercadoria que outro quer, como no capitalismo.”; “Esta semana também mataram um rapaz no 

morro. Disseram: "Era traficante". A família corre para provar que era trabalhador. Se fosse traficante 

estaria tudo bem... esse é o problema.”; e “Claro que há lugares onde o traficante é alguém da favela que 

mantém uma boa relação, outros são de outras favelas e dominam o bairro pela força. O traficante não 

existe como categoria fixa. Existe um comércio louco, pulverizado, violento. Mas a polícia militar 

brutaliza muito os traficantes.” (In: “A polícia do Rio é a que mais mata no mundo”. Disponível em: 
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sua “guerra às drogas”. Além disso, desde o surgimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990, repudia-se a utilização do termo “menores” para a 

identificação de jovens com idade inferior a 18 anos
39

. No entanto, os jornalistas 

entrevistados insistem em utilizar esse jargão da polícia, um vício de linguagem, quando 

o correto seria “criança” ou “adolescente”. 

A matéria sobre a “Operação Amarante” em O Fluminense trouxe uma fala do 

secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que afirmava estar “enxugando gelo”, tendo 

em vista que o “Poder Público” tem soltado as pessoas que a polícia prende. Os 

números das prisões destoam dos veiculados pelo O Itaboraí. Segundo O Fluminense, 

vinte e seis pessoas (“mais de vinte”) foram “capturadas”, entre elas, seis adolescentes.  

A capa do dia 4 de março de 2015, de O Itaboraí: “Polícia „dá prejú‟ no tráfico 

do Salgueiro. Denúncia anônima levou agentes até a casa de um dos „chefões‟ da 

comunidade” (SD1). “Perdeu: Canela de Vidro já está „em cana‟”(SD2). Em ambas 

manchetes, fotos dos suspeitos estão estampadas. A linguagem da violência aparece 

mais uma vez naturalizando ações do cotidiano da polícia. A ação da denúncia, vista por 

muitas pessoas como traição – veremos adiante a morte de um comerciante confundido 

com “X9” (alcaguete), é estimulada para que se combata ao crime. Foi graças a ela que 

os policiais conseguiram chegar a um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no 

Complexo do Salgueiro que, a cada dia, apresenta um novo “chefão” a ser procurado. 

Do lado de dentro:  

 
Detido suspeito de tráfico no Complexo do Salgueiro: Com gerente 

foi apreendida grande quantidade de drogas (SD1).  

Polícia dá um sacode no tráfico do Salgueiro, que terminou o dia com 

um “prejú” de 15 mil. Os agentes receberam uma denúncia anônima 

sobre uma casa no interior da comunidade da Porta D‟água onde 

funcionava uma boca de fumo e ao chegarem ao local, prenderam 

um homem apontado como o gerente do movimento, além de grande 

quantidade em drogas (SD3). 

Alexandre Almeida da Fraga, de 29 anos, o Serrinha foi pego dentro 

de casa, por volta das 9h da manhã de ontem, na Rua Ladilau Neto, 

parte do Complexo do Salgueiro. “Perdi, perdi, pode levar, patrão”, 

disse o acusado. Ao revistarem o local, foram encontrados um 

tablete de maconha de 1 quilo e 1.300 pinos de cocaína, que 

                                                                                                                                                                          
<www.ihu.unisinos.br/noticias/500656-a-policia-do- rio-e-a-que-mais-mata-no-mundo>. Acesso em: 

09/05/2015. 
39

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa, está em debate no Congresso Nacional um projeto (e suas 

emendas) que propõe a redução da idade penal de 18 anos para 16. Por ser Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC), ainda é necessário um segundo turno de votação, porém, a matéria de redução para 

crimes graves – com exceção de alguns – já foi aprovada em primeiro turno, depois de uma manobra 

promovida pelo atual presidente da Cämara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Vale dizer que o Brasil há anos 

não elegia um congresso tão conservador. 
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estavam divididos em 13 cargas de 100 unidades cada, dentro de um 

esopor (sic) (SD4). 

O acusado, um dos “soldados” do gerente geral do Salgueiro, o 

“coroa”, contou que o movimento na localidade da Porta D‟água era 

fraco, mas que na altura da Balança, o movimento era forte, com uma 

média de 5 cargas vendidas por dia, cada uma com o valor 

equivalente a 200 reais. O caso foi registrado na 73a. DP (Neves) 

(SD5). 

 

O que pode ser visto nas sequências é uma matéria que reproduz o que está no 

registro de ocorrência, com exceção da estratégia de colocar uma fala do homem preso, 

que serve para aproximar o leitor da cena de flagrante, rompendo o distanciamento do 

restante do texto. A jornalista, por sua vez, chama Serrinha de “suspeito”, no título, em 

uma tentativa de não se comprometer, tendo em vista que o acusado não foi julgado, 

porém, no próprio subtítulo já o coloca como “gerente”. Grande parte dos leitores não 

está ambientado da dita “organização do tráfico” e, portanto, encaixar suspeitos como 

“gerente” é algo que faz crer que a operação da polícia foi importante, que prenderam 

alguém renomado e perigoso. 

O perigo do homem é reiterado quando, com ele, é encontrada uma “grande 

quantidade de drogas”, sendo que, para o leitor, qualquer quantidade de drogas pode ser 

grande, desde que assim seja descrita
40

. Nem a lei de drogas brasileira discrimina qual 

quantidade é grande ou pequena, mas os meios de comunicação se sentem no direito de 

fazê-lo. Além disso, o pé da matéria traz números sobre o varejo de drogas que não 

dizem nada para o leitor: quem está por dentro do que é considerado um bom negócio 

para os traficantes? Quanto seria o ideal de lucro? Quantos “pinos” ou “tabletes” 

precisam ser vendidos para o negócio ir bem? O que são “pinos”? O que são “tabletes”? 

A linguagem da violência tenta empurrar garganta abaixo uma linguagem que não faz 

parte do cotidiano das pessoas que não se relacionam com policiais, mas passa a fazer, 

através da leitura dos periódicos, ainda que na superficialidade, ou, falsa ideia de 

densidade dos assuntos. 

Ainda na página 5, O Itaboraí traz uma nota seca cujo título engana: “Menos 

dois no tráfico da Trator” (SD1).  
                                                           
40

 “Uma imagem divulgada no Facebook pela página JornalismoB retrata como a mídia tradicional 

reforça, cotidianamente, preconceitos e estereótipos através de suas abordagens pouco honestas. Para o 

portal G1, site de notícias da Rede Globo, um grupo preso com 300 quilos de maconha no bairro da 

Tijuca, Rio de Janeiro, no último dia 27 (março de 2015), merece ser chamado de “jovens de classe 

média”. Uma semana antes, o mesmo portal identificou como „traficante‟ um homem preso em um bairro 

periférico da cidade de Fortaleza - CE com 10 quilos de maconha”, Ler aqui: 

<www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/g1-ve- diferencas-entre-apanhados-com-drogas.html>. 

Apesar de terem sido escritos por profissionais diferentes, em estados diferentes, é possível considerar 

este tipo de discrepância em muitos jornais. 



110 
 

 
Dois menores, de apenas 16 anos foram apreendidos no final da 

tarde de ontem, no Rocha, por associação ao tráfico de drogas. 

Policiais do 7o. BPM faziam patrulhamento de rotina na 

Comunidade do Trator, na Rua Damião Peres, quando desconfiaram 

dos menores no local, onde funciona uma boca de fumo (SD2). 

A dupla, ao perceber que seria abordado (sic), correu, mas foi 

alcançada. Um deles estava com uma mochila contendo 26 pinos de 

cocaína e 20 sacolés da mesma droga, com endolação e valores de 

20 reais cada. Com o outro menos (sic) foi apreendido apenas um 

relógio dourado. Ambos teriam confessado fazer parte do tráfico de 

drogas local, do Comando Vermelho, onde atuavam como “vapor” 

e remuneração de 60 e 80 reais por dia. O caso foi registrado na 73a. 

DP (SD3). 
 

Na primeira sequência, quando diz que há “menos dois” no tráfico, o jornal dá a 

entender que duas pessoas morreram. É assim que noticiam mortes. Na edição do dia 6 

de fevereiro de 2015, “Dois „tombam‟ na guerra do tráfico”, “tombar” é morrer. Há foto 

de morto estampando a capa. “Quebrar”, “cair”, e “X a menos” são analogias à morte 

banalizada. Nesta notícia, por acaso, estão se referindo à apreensão de dois jovens.  

Algumas destas expressões têm origem na militarização das ações, são 

expressões usadas em situações de guerra, o que poderia se constituir como mais uma 

formação discursiva, mas, neste trabalho, vamos encaixá-las como “linguagem policial” 

e, consequentemente, violenta. E aí, mais uma vez aparece a naturalização de 

expressões como “pinos” e “sacolés”, unidades de medida usadas apenas para 

contabilizar drogas por policiais e foras-da-lei, distantes do senso comum. No mundo 

real, pinos servem para emendar ossos que sofrem traumas, sacolés são pequenos sacos 

vendidos com bebidas congeladas para refrescar no verão. 

A novidade trazida por esta nota é a associação dos adolescentes com a facção 

Comando Vermelho, e não com algum traficante específico, como costumam apontar, 

além do valor recebido por eles para o trabalho, que foi supostamente “confessado”.  

Importante destacar que este tipo de informação reforça a falácia do “dinheiro fácil do 

tráfico”
41

, que possui forte aderência entre os jornalistas entrevistados. Outro ponto é o 

                                                           
41

 Anderson, em entrevista: “A sociedade julga muito o cara que se envolve com o tráfico de drogas. Só 

que ela não procura saber o motivo dele ter se envolvido. Quando você trabalha com jornalismo policial 

diariamente, infelizmente você acaba se envolvendo com algumas dessas pessoas e, quando você procura 

conversar com as pessoas que são presas, você percebe que a maioria das pessoas que estão ali, estão por 

livre e espontânea vontade. Porque acham que vão ficar com a menina mais bonita da comunidade, 

porque ele acha que com o “dinheiro fácil” que ele tem, ele vai conseguir comprar o tênis mais caro na 

loja do shopping, ele acha que andando armado as pessoas vão ter maior respeito por ele”. Sobre o mito 

do “dinheiro fácil no tráfico”, ler BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude 

pobre no Rio de Janeiro. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003 (Pensamento criminológico; v.2); ZALUAR, 

Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2004; DOWDNEY, 
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reforço sobre os meninos serem novos: chamam de “menor” e reiteram a pouca idade 

dizendo que tinham “apenas 16 anos”. Que tipo de subjetividade estes destaques 

pretendem construir no leitor? A ideia de que não basta ser adolescente para ser 

inocente, que o perigo também está entre os jovens? 

Canela de Vidro, o outro estampado na capa da publicação do dia 4 de março de 

2015 n‟O Itaboraí, também era considerado um líder e, na edição do dia 3 de março de 

2015, d‟O São Gonçalo, é retratado como “chefão do Complexo da Reta”, em Itaboraí. 

A culpabilização do traficante como figura essencial na atividade de venda de 

substâncias ilícitas é recorrente nas editorias policiais. Em janeiro, era “Tineném”, em 

fevereiro, “Pixote”, em março, “Schumaker”, sendo que todos tiveram sucessores e 

antecessores estampados nas capas e matérias de jornais. Dependendo da importância 

do “bandido”, o policial decide se quer aparecer ou não, por isso, seu rosto às vezes é 

escondido, quando sente ser perigoso se expor ao lado dos presos. Mas, de uma maneira 

geral, eles se expõe. Segundo os jornalistas entrevistados, por pura vaidade. 

Estas sequências discursivas destacadas na capa do dia 4 – “Polícia „dá prejú‟ no 

tráfico do Salgueiro. Denúncia anônima levou agentes até a casa de um dos „chefões‟ 

da comunidade” (SD1). “Perdeu: Canela de Vidro já está „em cana‟” (SD2) – também 

apresentam marcas – „dá prejú‟, „perdeu‟, e „em cana‟ – que conduzem à reprodução de 

uma linguagem considerada pelos profissionis como “popular”, quando da utilização de 

gírias para trazer um toque humorístico e amenizar a violência perpetrada pelas polícias, 

como veremos no próximo tópico. 

 

II. Popular 

Ainda na capa de O Itaboraí, edição do dia 6 de março de 2015, “Acusado de 

tráfico „vai em cana‟” (SD1) e “Polícia aperta o cerco no Catarina” (SD2) são bons 

exemplos que conduzem ao sentido da FD2 - popular. Entre os três jornais estudados, O 

Itaboraí é o que mais apresenta elementos clichês do sensacionalismo na capa, ainda que 

em vários momentos os outros veículos também se utilizem desta linguagem, muitas 

vezes contida na matéria de dentro. O “acusado de tráfico”, com seu rosto estampado na 

capa – provavelmente por foto enviada pelo aplicativo de mensagens instantâneas do 

celular, tendo em vista que os créditos estão como “Divulgação” – não foi detido pela 

                                                                                                                                                                          
Luke. Crianças do tráfico: um estudo de caso de crianças em violência armada organizada no Rio de 

Janeiro. Sete Letras: Rio de Janeiro, 2003; e ATHAYDE, Celso... [et al.]. Cabeça de porco. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2005.  
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polícia, ele “foi em cana”, o que produz um sentimento de justiça popular, de vingança 

e, ao mesmo tempo, ameniza, através de recurso de humor, a situação violenta vivida 

pelo acusado. A polícia não está cumprindo mandados de apreensão, mas “apertando o 

cerco”, um apelo mais sentimental. 

 
A linguagem editorial sensacionalista é a do clichê. O sensacionalismo 

não admite distanciamento, neutralidade, mas busca o envolvimento, 

busca “romper o escudo contra as emoções fortes”. É preciso chocar o 

público. Fazer com que as pessoas se entreguem às emoções e vivam 

com os personagens. A linguagem editorial precisa ser chocante e 

causar impacto. O sensacionalismo não admite moderação 

(Angrimani, 1995: 39-40). 

 

Por sua vez, no mesmo dia, 06 de março de 2015, O Fluminense achou mais 

interessante entrevistar o secretário de segurança sobre os vários casos de violência 

urbana que vinham acontecendo na região. Na capa: “Secretário de segurança desabafa 

(SD1): „Estamos enxugando gelo‟ (SD2)”. Aqui, persiste o apelo à sensação na SD1, o 

secretário desabafa algo que o angustia. “Enxugar gelo” (SD2) é o mesmo que dizer 

“estamos trabalhando inutilmente”, ainda que não fique explícito na capa o porquê desta 

constatação do político. A utilização de gírias e expressões do cotidiano do leitor é uma 

forma de querer se aproximar, de romper barreiras do texto jornalístico, distante e 

isento. No entanto, não é possível dizer que O Fluminense seja sensacionalista, apesar 

de lançar mão desta estratégia de linguagem quando interessa. 

As capas do dia 07 de março dos três jornais trazem as mesmas notícias, mas 

com destaques diferentes: a morte de um comerciante no Fonseca, em Niterói; a morte 

de um homem em um aparente ritual de magia negra, em São Gonçalo; e o enterro de 

um produtor cultural no Parque da Colina, Região Oceânica de Niterói. Em O 

Fluminense, o destaque é do enterro; n‟O São Gonçalo, a morte do comerciante; O 

Itaboraí traz a foto do homem amarrado em suposto ritual de magia negra. Em 

entrevista, Luana explica como conseguem dar destaque a casos que outros jornais não 

valorizam tanto quanto o que ela trabalhava. 

 
L: (...) Agora, as bizarrices, os requintes de crueldade que a gente fala 

nos homicídios, a gente fez um recentemente, foi muito estranho isso, 

a gente colocou o seguinte: homem é executado em ritual macabro. O 

cara está com braços e pernas amarrados e com um furo redondo no 

meio do corpo, como se tivesse sangrado até morrer, e sete garrafas de 

cachaça e velas, e a gente estampou a manchete da magia negra... 

quem quis jornal nesse dia não achou, a gente ganhou pela capa, pela 

foto e pelo título que foi sensacional. A gente perguntou para polícia, 

se foi caso de magia negra e disseram que não sabiam ainda. Perguntei 
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para outro delegado: parece coisa de magia negra, não é? E ele 

responde, “realmente parece”. Foi nossa capa. Outros jornais só deram 

nota seca. 

 

 “Sensacional” é o que busca O Itaboraí. Do lado de dentro:  

 
Polícia está investigando uma morte suspeita de ter ligação com 

magia negra, em São Gonçalo. Um homem foi encontrado morto na 

madrugada de sexta-feira, na Rua Setopiro Freire Ribeiro, no Pita. O 

local, que fica próximo a um terreno abandonado, é, segundo 

moradores, ponto despachos (sic) e trabalhos espíritas (SD1). 

O cenário também era suspeito: sete garrafas de cachaça foram 

colocadas em pé, ao lado do corpo e velas tinham sido queimadas 

também. O homem estava com os pés e mãos amarrados (sic) e 

apenas com uma perfuração na traqueia, como se tivesse sangrado 

até a morte, segundo os peritos, sem outras marcas no corpo (SD2). 

A vítima era um homem negro, vestindo apenas uma bermuda e 

aparentando ter entre 40 e 45 anos. Equipes da Divisão de homicídios 

de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo estiveram no local e até o final da 

tarde de ontem, não haviam informado a linha de investigação do 

crime (SD3). 
 

Contando tudo que foi escrito na matéria e o que já havia sido dito nas 

manchetes e títulos, importa o recurso de ênfase nos detalhes sórdidos, o que define esta 

notícia como estritamente sensacionalista. As imagens do homem amarrado, com 

elementos de mistério destacados nas fotografias e texto, dão a entender que o fato serve 

mais como entretenimento que qualquer outra função proposta pelo jornalismo policial. 

Afinal, essas sequências discursivas evidenciam um jornalismo feito de achismos, 

presunções. A ideia de estampar na capa a magia negra veio de uma conversa com um 

delegado que se deixou arrancar um “é, parece” e acabou desta maneira. 

“Aparentemente”, “suspeito”, “não haviam informado” são expressões que, juntas, 

mostram a falta de informação sobre o caso. Mas a capa “sensacional” não poderia ficar 

para o dia seguinte. 

Darnton nos aponta uma similaridade entre os textos que remetem à sensações 

escritos pelos jornalistas e histórias contadas às crianças na França, fazendo uma alusão 

a uma linguagem lúdica, de contador de histórias. Talvez seja possível pensar nesta 

analogia também aos veículos estudados aqui, especialmente quando lançam mão de 

mistérios para enfeitarem seus textos. 

 
Quando os jornalistas começaram a dirigir suas matérias a um público 

“popular”, escreviam como se estivessem falando com crianças, “le 

peuple, ce grand enfant” (“o povo, essa grande criança”, como dizem 

os franceses. Daí o caráter sentimental, moralista, com ares de 

superioridade, do jornalismo popular. (...) É claro que não 
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desconfiávamos que nossa maneira de redigir notícias sobre crimes 

em Newark era modelada por determinações culturais, mas por outro 

lado não sentávamos à máquina de escrever tendo o espírito como 

uma tábula rasa. Devido à nossa tendência de enxergar os fatos 

imediatos, ao invés dos processos de longa duração, éramos cegos ao 

elemento arcaico do jornalismo. Porém, nossa própria concepção 

sobre a notícia resultava de antigas formas de contar “histórias” 

(Darnton, 1990: 94). 

 

 O destaque do mesmo dia (07 de março) escolhido por O São Gonçalo: 

“Comerciante é morto por traficantes após dar bom dia a policial” (SD1): “Dono de 

bar na Riodades, Fonseca, Bruno Marinho Gama, 34, foi morto a tiros na manhã de 

ontem. O crime aconteceu um dia após PMs realizarem operação no local e Bruno ter 

cumprimentado um deles. “Quem matou acusou ele de X-9”, afirmou um amigo” 

(SD2).  

Aqui, as sequências discursivas nos conduzem para uma ideia de banalização da 

morte pela figura do traficante, utilizando recurso de reconstrução dos acontecimentos, 

um uma pegada sentimental: fala de amigo, imagem da vítima como pessoa “de bem”, 

que, só por ter cumprimentado policiais mereceu o pior dos destinos. A notícia, na 

página 7, segue a mesma linha: “O simples ato de cumprimentar policiais militares 

pode ter decretado a morte do comerciante Bruno Marinho Gama, o Barrão, de 34 

anos, executado com cinco tiros de pistola, na localidade de Riodades, no Fonseca, na 

madrugada de ontem” (SD3). Barrão, o homem que morreu por ser simpático com a 

polícia. 

 
Assustados, moradores da localidade confirmaram a versão da 

polícia. “Ele estava dentro de casa e o líder do tráfico o chamou e 

atirou. Em seguida, ainda mandou avisar que foi ele mesmo que 

matou, porque X-9 ele mata. O Bruno era um menino do bem e não 

tinha envolvimento nem com bandidos, nem com policiais. Ele apenas 

conhecia muita gente e cumprimentou alguns policiais”, lamentou um 

conhecido da vítima, que preferiu não se identificar (SD4). 

Bruno era casado e deixa duas filhas, uma de seis anos e outra de 

apenas 24 dias (SD5). 
 

As sequências SD4 e SD5 completam a versão da polícia e fecham o 

personagem criado pelo jornalistas que escreveu a matéria, afinal, nenhum dos leitores 

conhecia o homem, mas passou a conhecer através da descrição do caráter, da família e 

dos interesses dele – passado e futuro roubados por um “bandido que tem por ofício 

liderar o tráfico e matar X-9”. Este tipo de notícia também colabora para um sentimento 

de medo coletivo. Basta você ser um cidadão de bem, ter família, ter um negócio no 
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Fonseca para correr risco de vida. São tempos difíceis. O próximo tópico vai tratar dos 

sentidos que conduzem para uma terceira formação discursiva, a da insegurança. 

 

III. Insegurança: 

Na sequência, ainda sobre a manchete de capa do dia 6 de março de 2015, em o 

Fluminense: “Polícia civil prende 26 no Jardim Catarina (SD1); Sequestro em 

shopping da Região Oceânica (SD2); Tráfico fecha comércio e escolas no Sapê 

(SD3); Em shopping no Centro, pessoa é baleada de raspão (SD4). As quatro 

sequências discursivas reúnem elementos que conduzem a um sentido de insegurança, o 

que nos leva a concepção desta terceira formação discursiva. Do lado de dentro, várias 

notícias estão juntas em uma página e meia, como se fosse um especial, mas separadas 

por diferentes títulos, culminando na página 7, matéria, cuja manchete “Mais de 20 

prisões no Catarina”, que traz a fala do secretário estadual de Segurança. 

Ao que parece, todos os textos de polícia produzidos tiveram chance de entrar 

nesta edição. Apesar da fala do secretário fazer referência à tal “Operação Amarante” – 

que, para O Fluminense prendeu mais de vinte e para O Itaboraí, mais de trinta, a 

sensação que se tem é que o político está desesperado diante da quantidade de crimes 

listados anteriormente pelo jornal. Página 6: “Crimes em shoppings de Niterói: No 

Centro, confusão envolvendo policiais militares na praça de alimentação termina com 

pessoa atingida por bala perdida” (SD1). “Na RO (Região Oceânica), mulher é 

rendida no estacionamento e levada na mala do carro” (SD2).  No pé do texto sobre o 

sequestro na Região Oceânica, o repórter faz um entretítulo – “Crimes”. E prossegue: 

 
Esta modalidade de crime em shoppings começou no Rio. Em 

janeiro, bandidos abordaram uma pessoa em um shopping na Zona 

Oeste do Rio. A vítima tinha acabado de estacionar o veículo na vaga 

quando foi surpreendida pelos criminosos (SD3). 

No dia 26 de fevereiro, uma mulher foi vítima de um sequestro 

relâmpago ao sair de um shopping na Zona Sul do Rio. Os ladrões 

percorreram a cidade com a vítima, enquanto realizavam saques e 

compras com os cartões de crédito. A mulher foi deixada em seguida 

em uma favela do subúrbio carioca (SD4). 

A polícia não soube informar se a quadrilha é a mesma que está 

atuando nos bairros do Rio (SD5). 

 

Quando o repórter fala em “modalidade de crimes em shoppings” como algo 

destacável na criminalidade urbana, sensibiliza as pessoas das classes A, B e C – 



116 
 

público a quem se dirige O Fluminense – de que o local seguro dos shoppings
42

 já não 

está mais tão seguro assim. Quando descreve sobre a forma de abordagem dos 

“criminosos” às vítimas (SD3), se utiliza de recursos narrativos que aproximam o leitor 

do local do crime. As vítimas são sempre surpreendidas e, assim como você, não 

esperavam passar por aquela situação desagradável.  É preciso estar alerta, o clima é de 

insegurança.  

Quando os “bandidos” percorrem a cidade com a vítima (SD4), este é o 

prolongamento do sofrimento: ninguém quer estar nem dez segundos com criminosos, 

imagine percorrer a cidade dentro de um porta malas. Depois, a polícia, que deveria 

trazer soluções e respostas para todos os conflitos, diz não saber (SD5) se é a mesma 

quadrilha que “está atuando” no município vizinho, recurso do gerúndio, algo que 

continua acontecendo, no presente, ainda que não se ouça falar há mais de duas semanas 

sobre os casos no Rio de Janeiro. 

O Fluminense utiliza bastante a estratégia de juntar crimes como se fizessem 

parte de uma situação mais ampla. Três notícias sobre assalto em uma mesma região se 

transformam em arrastão, por exemplo
43

. Este recurso é bem visto pelos jornalistas, que 

se consideram responsáveis pela produção de uma memória do crime. Só que relembrar 

outros crimes parecidos ao longo da história é uma coisa, juntar crimes cometidos no 

mesmo dia com o objetivo de forjar uma situação maior do que ela é, em si, é outra. Isto 

nos leva a questionar se o que produz a sensação de insegurança são os crimes 

cometidos pela cidade, nas mais distintas regiões, ou o discurso sobre os crimes, como 

se fizessem parte de algo generalizado e comum a todos os bairros?  

Ainda na página 6, “Tráfico fecha comércios e escolas: No Sapê, bandidos 

impuseram luto forçado pela morte de dois menores mortos durante confronto entre 

PMs e traficantes” (SD6). O confronto entre polícias e traficantes é uma violência que 

                                                           
42

 Sobre os shoppings como local seguro para circulação do “gueto dourado” das classes dominantes, 

escrevi um artigo “A comunidade imaginada – ou, o gueto dourado – das elites voadoras: os shopping 

centers dizem “não” aos „rolezinhos‟”. Disponível aqui: 

<https://ipdms.files.wordpress.com/2014/12/anais-ipdms-2014.pdf>. 
43

 O Fluminense tem o costume de reunir todos os crimes que não são capa do jornal em uma só matéria, 

colaborando para disseminar o discurso da insegurança. São vários os exemplos, além dos analisados por 

este trabalho. Em 15/04/2015: “Onda de assaltos assusta moradores das zonas Sul e Norte de Niterói: No 

Fonseca, dupla faz arrastão. Em Icaraí, casal com bebê de um ano é rendido por bandidos armados e tem 

carro levado durante assalto na Avenida Ary Parreiras”. Disponível em: 

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/ content/onda-de-assaltos-assusta-moradores-das-zonas-sul-e-norte-

de-niter%C3%B3i. Em 13/05/2015: “Niterói: crimes voltam a assustar moradores da cidade. Tentativa de 

arrastão na Garganta, assaltos e roubos de carros em Icaraí e Piratininga e tiroteio no Sapê geram medo e 

insegurança.” Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/pt-br/content/niter%C3%B3i-crimes-

voltam-assustar-moradores-da-cidade. 
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qualquer cidadão pode estar submetido, como se não bastasse estar exposto a tal 

expectativa, “bandidos”ainda mandam “fechar” comércios e escolas. Pode ser o 

comércio do seu pai, pode ser a escola da sua filha. O clima é de insegurança. 

 O São Gonçalo, 09 de março de 2015. A capa está ilustrada com imagens de 

uma câmera de segurança que ilustram agressões de um homem a um adolescente com 

deficiências físicas. A foto do homem aparece bem grande ao lado dos frames. Dentro 

também, ocupando um quarto da página. 

 
Homem é filmado torturando menor deficiente em SG: Na véspera do 

Dia Internacional da Mulher, uma dona de casa, de 29 anos, encarou 

os tabus da violência doméstica e denunciou o namorado à polícia. 

Desconfiada de que o eletricista Jeferson Basílio, 27, estava 

agredindo seu filho, de 13 anos, ela instalou uma câmera em casa e 

flagrou cenas chocantes de violência. Nos 40 minutos de gravação, o 

acusado aparece torcendo braços e pernas do garoto, que se contorce e 

grita de dor. “Ele é um crápula”, disse a mãe do adolescente (SD1) 
A dona de casa, de 29 anos, companheira de Jeferson há dois meses, 

percebeu que o filho - que perdeu parte dos movimentos do corpo 

devido à doença e atualmente é cadeirante - vinha sofrendo agressões 

desde a última sexta-feira, quando surgiu um corte no supercílio 

esquerdo do garoto. Desconfiada, a mãe deixou o celular filmando 

escondido dentro de sua própria casa e disse que iria ao salão de 

beleza (SD2). 
Jeferson foi preso por policiais do 7o.BPM (São Gonçalo) e levado 

para a 73a.DP (Neves), onde sua companheira apresentou a filmagem 

do flagrante das agressões. Ele confessou o crime e acabou autuado 

por tortura (SD3). 
No vídeo, é possível ouvir o adolescente gemer de dor (SD4). 
Em dado momento da gravação, o acusado leva o menino para o 

quarto e continua a sessão da tortura (SD5). 
 

 Estas sequências discursivas poderiam conduzir para o sentido da linguagem da 

violência (tortura, delegacia, prisão), para o sentido da linguagem sensacional (a dor da 

mãe, a dor do filho, o crime hediondo contra vulnerável), mas foram selecionadas para 

conduzir ao sentido da insegurança. A mãe confiou seu filho deficiente a um homem 

que quebrou sua confiança. Não há segurança dentro da própria casa da mulher, que só 

consegue descobrir a verdade sobre os fatos graças ao mecanismo tecnológico da 

câmera escondida. O mundo anda tão perigoso, isso pode acontecer com qualquer um, 

basta confiar na pessoa errada.  

 

4.2.2 Silêncio que diz 
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Eni Orlandi (1997 apud Benetti, 2008: 115) trata da prática do silenciamento, 

considerada uma frente de trabalho interessante para análise de discurso no jornalismo, 

ainda que, neste trabalho, não tenha sido possível um aprofundamento em todas as 

maneiras de silenciar. 

 
Ao desenvolver seu estudo sobre as formas de silêncio, Orlandi (1997) 

produz um deslocamento em relação à fronteira entre o dito e o não-

dito a partir da constatação de que o silêncio não fala: significa. Se 

toda palavra é capaz de poesia, todo sentido é capaz de silêncio. (...) 

Neste movimento de inclusão do silêncio no processo significativo, 

Orlandi critica o gesto redutor de outras disciplinas que promovem 

uma “absolutização da linguagem verbal como central e determinante 

dos processos de significação em que o silêncio é apenas o silêncio 

dominado pelo verbal”. Esta subordinação do não-verbal ao verbal 

promoveria um reducionismo no conceito de linguagem (...) levando 

ao apagamento (de caráter ideológico) da importância do não-verbal 

no processo de constituição de sentidos (Mendonça, 2002: 40). 

 

 Esta frente de trabalho tornou-se necessária quando, no momento das 

entrevistas, as jornalistas afirmavam seus motivos para raramente publicarem 

depoimentos das pessoas detidas. Entre eles foram mencionados: a) o perigo de se expor 

o profissional entrevistando um delinquente, “eles marcam a nossa cara”, ainda que em 

outros momentos das entrevistas declarassem que é recorrente que conversem 

informalmente com os presos; b) o fato de “não serem psicólogos ou advogados”, então 

não faria sentido ouvir o preso, tendo em vista que, não resolverão a situação nem vão 

colaborar para o combate ao crime tendo empatia com um “bandido” e, dependendo do 

que ele fale, pode se incriminar ainda mais e prejudicar o processo, ainda que assumam 

que, quando escutam  alguma fala cômica ou debochada aquilo claramente vira 

manchete; c) não quererem dar voz para fora-da-lei, por questão de meritocracia; d) “a 

chefia nunca publicaria”; dentre outros motivos. Como visto nos capítulos anteriores, 

Benetti (2008: 115) lembra que o discurso jornalístico é, por definição, plural e deveria, 

por conseguinte, contemplar uma pluralidade de visões que simplesmente é deixada de 

lado na maior parte da cobertura policial. E, conforme destaca Mendonça (2002: 85), 

silenciar o fora-da-lei serve para reforçar sua maldade.  

Vale destacar aqui, uma matéria publicada no dia 7 de março, manchete na 

primeira dobra de O Fluminense: “Ampla é considerada a pior distribuidora do Sudeste: 

Concessionária fica 32o. lugar no ranking nacional de qualidade elaborado pela agência 

reguladora”. Apesar de não ser criminal, aproveitei esta notícia para questionar o direito 

de resposta negado aos exibidos nas editorias policiais. No caso deste jornal 
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especificamente, na editoria de Cidades estão localizadas tanto matérias de Geral quanto 

de Polícia. no pé da notícia, localizada na página 5: “Por meio de nota a companhia 

informou que não foi notificada oficialmente sobre a representação”. Empresa tem 

direito a se justificar, preso não. 

 
V: (...) a facilidade de você fazer matéria de Polícia, acaba sendo o 

seguinte: você não precisa ter uma relação muito grande com 

assessoria, normalmente as matérias começam e terminam no mesmo 

ponto, o máximo que você vai fazer é ligar para o delegado e 

perguntar se o cara ficou agarrado ou não, ou o que será feito… Mas 

quando a matéria é de Cidade, (...) você acaba tendo que cobrar o que 

será feito depois. Você vai ter uma relação com a empresa e vai ter 

que publicar a resposta deles. O Fluminense, por exemplo, tem uma 

parceria muito bacana com a Águas de Niterói, muito grande. Então, a 

gente faz de tudo para sair a matéria com a resposta deles. Matéria de 

polícia não, se o comandante não falar a gente diz que não falou e 

pronto. A gente toma um cuidado bem maior com Cidade. 

 

 É preciso manter um relacionamento de boa vizinhança com as empresas, assim 

como é preciso evitar atritos com a polícia. Tais relações são necessárias para que o 

jornal continue lucrando. Poucas matérias, entre todos os jornais lidos, deram voz ao 

preso. Esta é uma regra tão legitimada, que pode ser vista em quaisquer das notícias 

transcritas neste trabalho. Quando há fala deles, é algo “engraçado”, absurdo e grotesco, 

que colaboram para transformar a imagem do detido em palhaço, ridicularizado, ou 

monstro. Muitas vezes as falas atribuídas a eles são reproduções feitas pela própria 

polícia no momento da apreensão. 

 
L: (...) o que mais acontece são os casos de tráfico, então às vezes para 

não ficar na mesmice a gente apela pra uma coisa engraçada, inédita, e 

tal. Um dia entrevistei um preso e disse: “po cara, você rodou e tal”, e 

ele, visivelmente drogado: “ah rodei mesmo, tava lá escondido dentro 

da mata”. “Qual o seu nome?”, “Jadyson fulano de tal. Ó, Jadyson 

com Y hein, bota meu nome com Y”. Aí você vai fazer a matéria e 

coloca: “Jadyson, com y, pediu pra escrever o nome correto… você 

faz uma brincadeira, cria um lide mais criativo com aquilo. Tipo, “o 

cara tava visivelmente assim e assado, pediu pra tomar um suco, 

abusado, ousado ainda zombou da polícia, etc”. É o que a gente faz 

nas matérias de tráfico de drogas. 

 

Se, em uma troca de tiros, durante uma ocupação, acusados de envolvimento 

com o tráfico morrem, aí que o silenciamento é completo. Não tem fala engraçada, mas 

tem foto do morto recheada de pontos de vista da polícia. Na edição do dia 03 de março 

de 2015, O São Gonçalo deu: “Confronto e morte no primeiro dia de ocupação do 

Caramujo”. A foto do morto, Fielzinho, é de divulgação, ou seja, enviada pela polícia 



120 
 

pelo aplicativo de celular. A foto dos policiais forjando uma cena de filme é do 

fotojornalista oficial do jornal. A morte aconteceu em algum local longe das câmeras do 

jornal. No texto abaixo, serão reproduzidas as primeiras frases de todos os parágrafos da 

matéria escrita por Renata Sena e Celso Brito. 

 
A instalação da Companhia integrada de Polícia de Proximidade 

(CIPP), no Complexo do Caramujo, começou efetivamente, ontem 

(SD1) 
No fim da tarde de ontem, um confronto entre traficantes e PMs, no 

Morro do Céu, resultou na morte de Gabriel Gomes Portugal, o 

Fielzinho do Caramujo, de 18 anos, filho de Marielson Rocha 

Portugal, preso sob a acusação de participar da morte do sargento 

Joilson da Silva Gomes, executado com mais de 50 tiros, há pouco 

mais de um ano (SD2) 
De acordo com os policiais (SD3) 

A incursão realizada no fim da tarde de ontem contou com a 

participação dos agentes que vão integrar a nova unidade da PM 

(SD4) 
Logo na chegada dos policiais (SD5) 
À noite, um grupo de PMs ficou novamente encurralado (SD6) 

O comandante do 12o.BPM (Niterói), coronel Gilson Chagas, 

disse que (SD7) 

Como resultado das seguidas incursões na comunidade, o 

comandante lembrou que (SD8) 

 

Quantas referências à única fonte desta matéria são possíveis ser feitas em um 

mesmo texto? A voz da polícia e só a voz da polícia é falada: a língua da polícia, a 

verdade da polícia, os fatos e sofrimentos da polícia. Uma pessoa morreu, mas é o de 

menos. Afinal, era filha de bandido e tudo indica que tinha envolvimento com 

traficantes. Morreu o filho de um cara que matou um policial, mas a imprensa não se 

preocupa com isso. Mais importante que isso é falar dos momentos em que a polícia, 

fortemente armada, foi encurralada por “traficantes”, no exercício de seu belo trabalho 

de livrar a sociedade desta corja de marginais.  

As sequências discursivas destacadas apresentam elementos atribuíveis a todas 

as FDS analisadas por este trabalho, mas, aqui, se estabelecem para mostrar como a voz 

da polícia se sobrepõe a todas as outras vozes em um ritmo sufocante de ênfases. O 

morto ficou fácil de ser silenciado. O silêncio significa e aí está para que outras vozes 

sejam ouvidas, no caso desses jornais, a voz policial.  

Como bem afirma Mendonça (2002: 95) em sua análise sobre o programa 

televisivo Linha Direta, não é o caso de vestirmos as funções do advogado de defesa 

dos presos, mas, de debater a potência autoritária que as mídias podem assumir ao 

lançarem mão de estratégias recorrentes de silenciamento e apagamento de discursos 
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destoantes dos sustentados pelas empresas. O silenciamento foi muito utilizado em 

regimes ditatoriais, quando déspotas precisavam omitir os crimes cometidos em prol da 

perpetuação de seus ideais. 

Vale lembrar aqui do parágrafo X do 5o Artigo da Constituição Federal, que 

reza serem invioláveis intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, sendo 

assegurado, inclusive, indenização pelos danos materiais ou morais cometidos no 

momento do infrigimento deste direito. Conforme visto anteriormente, a liberdade de 

imprensa é sempre uma bandeira levantada, quando questionamos a veiculação de 

imagens de detidos.  

Ainda inserido nesta frente que entende a linguagem como verbal e não-verbal, 

Mendonça abarca a pequisa de Tânia C. Clemente Souza (2000 apud 2002: 41) que trata 

da estratégia de apagamento nas imagens – instância não verbal – a partir de uma 

análise sobre as formas de silêncio. Tal estudo olha para as maneiras de lidar com a 

imagem nos meios de comunicação
44

, às vezes correspondendo a um status de 

linguagem, às vezes de cenário ou ilustração; e cabe neste trabalho porque todos os 

veículos estudados conferem tratamento específico da imagem, mantendo as 

características alinhadas à linha editorial.  

O Itaboraí é mais das sensações e faz questão de utilizar as imagens mais 

impactantes, de acordo com as entrevistadas, que mencionam inclusive o caso que se 

tornou clássico na imprensa regional, da cabeça encontrada longe do corpo. Mais um 

exemplo, foi o único a veicular imagens do caso do homem encontrado no suposto ritual 

de magia negra. O curioso é comparar as legendas com as fotografias e o texto, para 

compreender o que não foi dito e onde. A jornalista de O São Gonçalo declara que a 

linha editorial do veículo pede que as fotos sejam sugestivas, mais contextuais, com 

ângulo mais aberto e o propósito seria promover uma sensação de comoção, mas 

diferente da proposta pelo O Itaboraí.  

Conhecendo o contexto através da imagem e lendo a narrativa do repórter-

policial, a pessoa estaria livre para imaginar a cena, podendo produzir e reproduzir 

outras subjetividades acerca da notícia. Já O Fluminense opta pelas fotos mais “limpas”, 

que ilustrem a polícia trabalhando, com suas armas, automóveis, coletes. 

 

                                                           
44

 Sobre a linguagem das imagens e seus apagamentos, Mendonça (2002: 41-43) faz um apanhado de 

conceitos que ajudam a refletir sobre os efeitos decorrentes do uso da imagem pelas mídias, os processos 

de constituição e produção destas imagens em um cenário crescente de virtualização e simulação de 

“verdades”. Importante leitura para aprofundamento no tema. 
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Pensar a imagem como linguagem implica pensá-la em sua 

materialidade específica – o não-verbal. A tentativa de “traduzir” a 

imagem em palavras acaba por reduzir seu caráter significativo. A 

chave para fugir deste problema é a constatação de que “é a 

visibilidade que permite a existência, a forma material da imagem e 

não a sua co-relação com o verbal” (Souza, 2000). Portanto, a imagem 

como linguagem não só informa ou comunica, mas se constitui em 

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

falar também do trabalho de interpretação da imagem, procurando 

entender tanto como ela se constitui em discurso, quanto como ela 

vem sendo utilizada para sustentar discursos produzidos com textos 

verbais” (idem) (Mendonça, 2002: 43). 
 

 Quando O São Gonçalo, na edição do dia 03 de março de 2015, divulga imagem 

de um homem morto, sem conhecê-lo, a partir de foto enviada pelos policiais, 

construindo um personagem com provável envolvimento com tráfico de entorpecentes, 

filho de um homem preso, ele está omitindo a verdadeira história por trás daquele corpo. 

O passado dos homens presos que estão espostos nessas editorias policiais com suas 

fotografias só é contado se tiver um antecedente criminal.  

O único passado conhecido de Jeferson Basílio, acusado de torturar o filho 

deficiente da dona de casa que filmou a sessão de horrores com um celular escondido, é 

que ele teve “passagem por lesão corporal registrada na Deam (Delegacia de 

Atendimento à Mulher)”. O único passado possível pelos mais de vinte “sem-nomes” 

presos na “Operação Amarante” é a ficha criminal extensa de cada um deles, garantia de 

perigo conferida pela fonte oficial subsecretário de inteligência policial da região. 

Enquanto isso, o comerciante morto por dar “bom dia”a policiais teve sua história 

contada como a de um Grande Morto. Algumas histórias precisam ser silenciadas, é 

preciso desumanizar o criminoso, figura odiável. 

  

4.3 Ecoava a voz que dizia 

 

Além do estudo de sentidos, não à toa, revelar as vozes contidas no discurso 

jornalístico é uma das contribuições mais complexas e completas que a AD pode trazer. 

Por inúmeros motivos vistos e revistos neste trabalho, pode-se afirmar que, idealmente, 

o discurso jornalístico é polifônico
45

, o que significa dizer que por ele circulam – ou 

deveriam circular – diversas vozes que constituem este campo de interação: fontes, 

repórter que assina o texto enquanto indivíduo, repórter-instituição que escreve mas não 

                                                           
45

A polifonia é um conceito criado por Bakhtin para definir textos nos quais várias vozes se apresentam, 

no caso dele, referia-se à literatura popular ou carnavalesca, em contraposição à literatura clássica ou 

dogmática, em que as várias consciências são advindas de um só narrador (Benetti, 2008: 116). 
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assina o texto, leitor que escreve carta publicada, e, mais recentemente, leitor que 

manda fotos e comenta nas matérias veiculadas on-line. 

Rogério Santos fala da relação entre fonte e repórter, destacando as interações 

sociais e culturais possíveis entre os lados, conforme já visto anteriormente. Para ele, a 

seleção de tais fontes pelos jornalistas serve para formar a opinião de especialista, 

explicitada no texto noticioso. “Jornalistas e fontes formam um círculo hermenêutico 

cujo entendimento tem por missão a articulação de interesses comuns” (Santos, 1997: 

169 apud Benetti, 2008: 116).  

O discurso é, de fato, resultado da interação entre sujeitos. Nesta pesquisa, 

pretendeu-se identificar os sujeitos que falam através do jornalismo policial e mapear as 

vozes que ressoam através dele, a fim de descobrir se existe a polifonia pretendida pela 

natureza do jornalismo. 

 Segundo Marcia Benetti (2008: 116-118), na AD pode-se mencionar pelo menos 

dois níveis de definição de vozes: (a) proposto por Helena Nagamine Brandão; e (b) por 

Oswald Ducrot, sendo o segundo eleito para o mapeamento referido por este trabalho . 

Passando brevemente por (a), são relacionados locutor, alocutário e delocutário como 

sujeitos inscritos em um discurso. Sendo locutor o que fala – não apenas o que fala, mas 

os que falam através dele; alocutário é para quem o texto se dirige – pode ser um 

interlocutor, no caso de uma conversa, ou um anônimo, no caso do texto jornalístico; e 

delocutário é aquele de quem se fala, identificado também como sujeito. Caso esta fosse 

a opção para se estudar o corpus selecionado aqui, poderíamos pensar os sujeitos como 

jornalista e polícia como locutores, público-alvo de cada jornal como alocutário e o 

delocutário seria a juventude marginalizada. 

 No entanto, em (b), considerado por Benetti como um quadro que responde 

melhor às demandas da análise do texto jornalístico, é resgatada a distinção entre 

locutor e enunciador. O primeiro seria o sujeito que fala e que pode ser identificado 

como responsável pelo enunciado. 

 
É a ele que se refere o pronome eu e as outras marcas da primeira 

pessoa. [...] o locutor, designado por eu, pode ser distinto do autor 

empírico do enunciado, de seu produtor – mesmo que as duas 

personagens coincidam habitualmente no discurso oral. Há de fato 

casos em que [...] o autor real tem pouca relação com o locutor, ou 

seja, com o ser, apresentado, no enunciado, como aquele a quem se 

deve atribuir a responsabilidade da ocorrência do enunciado (Ducrot, 

1987: 182 apud Benetti, 2008: 118) 
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 O exemplo tomado pela autora é quando um texto escrito pelo jornalista 

reproduz a fala de uma fonte, mas sem citá-la diretamente. A responsabilidade do dito 

recairia sobre o locutor, ainda que a fonte seja a real autora da mensagem. Quanto a 

isso, cabe uma particularidade do discurso jornalístico contido nas editorias policiais 

estudadas: sempre que podem, os repórteres adicionam expressões como “de acordo 

com a polícia”, “segundo o comandante”, etc.  

A publicação de O Itaboraí do dia 06 de março de 2015, já no título da matéria: 

“Polícia realiza operação de combate ao tráfico no Catarina – Segundo a polícia, foram 

presos 25 denunciados e apreendidos seis menores”. No corpo da matéria de cinco 

parágrafos, destaca-se as seguintes sequências discursivas: no segundo parágrafo, é 

repetido o subtírulo da matéria: “Segundo a polícia, foram presos 25 denunciados e 

apreendidos seis menores (...)”; no terceiro: “Ainda de acordo com os policiais, após 

seis meses de investigação (...)”; no quarto: “(...) o homicídio foi atribuído pela Polícia 

Civil à quadrilha (...)”; e, no quinto: “De acordo com as investigações, Shumacker 

divide o comando da quadrilha com os traficantes (...)”.  

Este fenômeno havia sido identificado anteriormente, neste capítulo, em 

matérias de O Fluminense e de O São Gonçalo. Jornalista que à época das entrevistas 

compunha o quadro de repórteres de O Itaboraí, Luana Souza tenta explicar porque é 

tão comum este tipo de construção narrativa no veículo onde trabalhava. 

 
N: O que eu tenho visto nesse jornais e nas entrevistas é que trata-se 

de um serviço que usa muito a polícia como fonte. Tem matérias em O 

Itaboraí, por exemplo, que são quatro parágrafos, os quatro trazem os 

indicadores “segundo a polícia”, “de acordo com o capitão fulano” e 

por aí vaí… fica me parecendo então um serviço de relações públicas 

da polícia, você me entende? 
L: Primeiro, que o jornalista quer se resguardar de toda forma a 

respeito de processos, e isso acontece muito, principalmente em 

jornalismo policial. Por mais que o cara seja um bandido, um tralha, 

um filho da mãe, você coloca lá: Bandido assaltou, estuprou, ou 

qualquer coisa parecida, tudo nas suas palavras. Aí a família: opa, 

quem é você, jornalista Luana Souza, para falar isso aqui? Você tem 

prova? É diferente de você colocar na boca da fonte, tem que fazer 

isso e ainda colocar no suposto (sic) “teria matado”, etc., para se 

resguardar. Outra vertente é que a polícia é sim a fonte oficial, e a 

gente precisa sim ouvi-la, e a gente nem sempre tem o contato com o 

outro lado da moeda para ouvir. 
 

Mas, ainda, assim, com o cuidado para não correr riscos, a voz da polícia 

aparece muitas vezes entranhada na voz do repórter, principalmente através da 

linguagem policial compartilhada entre fonte e locutor, conforme visto na formação 
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discursiva que reúne linguagem policial e violenta. Esta constatação nos traz de volta à 

metodologia defendida por Ducrot (1987: 195 apud Benetti, 2008: 119), que, além do 

estudo do locutor, apresenta o estudo sobre os enunciadores, ainda mais complexificada, 

sem a qual, de acordo com Benetti, não seria possível concluir se um discurso é 

polifônico ou não. 

O enunciador é a pessoa cujo ponto de vista vai nortear o discurso sobre um 

determinado acontecimento. Se o locutor é quem fala, o enunciador é aquele a partir de 

quem se vê, a perspectiva sobre a qual o locutor fala, associada também a uma posição 

de sujeito inscrito em um contexto social, cultural e histórico que podem ser reunidas 

nas formações ideológicas. 

No jornalismo, podemos pensar no exemplo de uma reportagem que 

ouça, digamos, quatro fontes. Em princípio, teríamos cinco locutores: 

o jornalista (L1), e as fontes (L2, L3, L4, L5). Aparentemente, é um 

texto polifônico. No entanto, é preciso, depois de identificar os 

locutores, ir às perspectivas de enunciação. Se todas as quatro fontes 

enunciarem sob a mesma perspectiva, filiadas aos mesmos interesses e 

inscritas na mesma posição de sujeito, apenas complementando-se 

umas às outras, podemos dizer que configuram um único enunciador 

(E1). Se, além disso, o jornalista se posicionar ao lado dessas fontes, 

então também eles está regido pelo mesmo enunciador (E1). 

Teríamos, assim, um texto aparentemente polifônico, pois claramente 

constituído por cinco vozes diferentes (os cinco locutores), que na 

verdade é monofônico, pois é constituído por um único enunciador 

(E1) (Benetti, 2008:119). 
 

Se pensarmos nas matérias veiculadas pela editorial policial dos jornais 

estudados aqui, pode-se considerar otimista a presença de duas ou três fontes, quiçá a 

presença de mais enunciadores. O estudo das vozes é uma das preocupações neste 

trabalho. Por sua natureza pública, a circulação de saberes múltiplos e sobre o mundo, 

como nos lembra Marcia Benetti (2008: 120), precisa ser problematizada no jornalismo.  

Por tudo que foi visto sobre as formações discursivas, os silenciamentos e as 

fontes escolhidas – sempre as mesmas – no corpus desta pesquisa, pode-se afirmar que 

não existe polifonia e que todos os locutores conduzem para o discurso do enunciador 

único e absoluto. Não é por acaso que, durante as entrevistas aos jornalistas, discursos 

de instituição-jornal, experiência-pessoal e instituição-polícia são tão mesclados em 

suas respostas. 
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Breves considerações finais 

 

a. A escusa utilizada por Angrimani em seu ensaio sobre o jornalismo 

sensacionalista é a mesma utilizada pelos repórteres, quando dizem serem 

movidos por seu público leitor. Tendo em vista a suposição de que pesquisador e 

profissionais estejam certos – ainda que não haja, para os receptores dos jornais 

estudados, nenhuma pesquisa representativa que comprove esta “atração” pelo 

sangrento – é importante destacar que é preciso que este público direcione suas 

angústias e agressividade para outro lugar que não seja no ato inconstitucional e 

suspensor de direitos de divulgar imagens e teorias sobre a prisão de alguém que 

não teve, sequer, acompanhamento jurídico na chegada à delegacia e, muitas 

vezes, sob a pressão de câmeras e gravadores (ou microfones), acabam 

cometendo o equívoco de concederem informações que são utilizadas nas 

próprias mídias para incriminá-lo socialmente. 

b. Os atores envolvidos na produção do jornalismo criminal – policiais e repórteres 

– não entendem do que é tipificado como crime no país, comprometendo a 

qualidade da informação e ficando os jornalistas reféns do que lhes dizem os 

policiais. Dada a correria nas redações – e talvez um pouco de comodismo e 

incorporação dos discursos institucionais, acabam reproduzindo o que lhes é 

passado pelos fardados. Resta torcer para que delegados, supostamente agentes 

instruídos sobre legislação, não repitam as arbitrariedades ditas pelas polícias e 

divulgadas pela imprensa. 

c. Ainda sobre a correria nas redações, os textos que circulam por esta editoria 

costumam ser pobres, contendo erros de digitação, concordância, palavras 

repetidas, falhas de apuração – por exemplo, teve jornal noticiando morte de 

gente que nunca morreu e noticiando “namorado” assassino, quando a vítima era 

apenas amiga do algoz –, faltam informações sobre os casos selecionados para 

ocupar os espaços dos jornais. Faltam outras vozes para compor minimamente 

um discurso que possa ser considerado jornalístico. Alguns jornalistas 

consideram a primeira parte culpa da quantidade de notícias que precisam 

produzir por dia, podendo chegar a cinco. Muitos consideram a falta de outras 

vozes no discurso uma característica inerente ao texto noticioso policial, quando 

ficou claro que este tipo de “falha” é proposital. 
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d. O jornalismo policial, portanto, não poderá mais ser justificado nem por seu 

público-alvo sedento por sangue, nem pelo primor inerente às instituições 

jornalísticas pela veiculação da verdade. A não ser pela vertente mercadológica: 

um produto x é comercializado apostando na atração pelo grotesco de um 

público y que, até chegar na notícia sobre crime, passará necessariamente pelas 

páginas de política falando bem – ou mal – do político z e, de quebra, receberá 

as seguintes mensagens de maneira didática: o crime não compensa – se 

estivermos falando de O Itaboraí e O São Gonçalo; ou, que a população 

marginalizada está sendo controlada pela polícia, se considerarmos O 

Fluminense. Como resultado, ecoa o discurso de “bandido bom é bandido 

morto”. 

e. A polícia é tão ou mais violadora de direitos e leis que os próprios representados 

como criminosos pelas mídias, tendo, esta pesquisa, colecionado depoimentos 

de repórteres que assumiram ter visto policiais forjando provas contra inocentes; 

evidentemente simulando cenas de crimes e autos de resistência; desviando 

drogas do suposto material apreendido em incursões; torturando supostos 

traficantes dentro de suas próprias residências; distribuindo drogas para 

trabalhadores das corporações midiáticas como uma forma de “agrado”, etc. No 

entanto, tais atos nunca viraram notícias, porque, segundo os profissionais, é 

preciso manter uma boa relação com a polícia. 

f. Direitos como o à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, antes de 

serem amparados na Constituição brasileira foram reconhecidos por tratados 

internacionais, o que, de certa forma, contribuiu para tais garantias estarem 

presentes como direitos fundamentais em todas as constituições de Estados 

democráticos. 

g. A liberdade de expressão jamais poderá ser usada para legitimar a violência 

contra minorias, a incitação de ódio racial ou étnico, a difamação, a calúnia, a 

subversão de valores democráticos, valendo-se da escusa da incensurabilidade. 

h. A ausência de relevância social do fato a ser noticiado determinará a prevalência 

do direito à honra, à intimidade ou à privacidade em detrimento do direito da 

liberdade de expressão. Cabe ao judiciário ponderar a colisão de interesses. 

i. Todos os jornalistas entrevistados relataram que, apesar de em algum momento 

serem impactados pelas notícias de mortos e de crimes, hoje trabalham sem 

remorços, é a naturalização da violência com o Outro. 
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j. Importante dizer que os jornalistas entrevistados aprenderam suas funções com 

antigos repórteres de Polícia. Sendo assim, tanto a alta produtividade em ritmo 

acelerado nas redações quanto a reprodução de estereótipos da linguagem 

jornalística ensinados por profissionais mais experientes podem ser considerados 

motivos para a pouca reflexão acerca das funções sociais exercidas por eles. Não 

há tempo para refletir sobre a própria atividade profissional, o que é muito 

comum em ambientes hierarquizados e de exploração do trabalhador. O 

imaginário da instituição policial enquanto fonte de verdade colabora para que 

pouco se questione sobre ações perpetradas por estes funcionários do Estado. 

k. As mídias tradicionais – e os jornais estudados repetem as hierarquizações e os 

modos de produção das mídias tradicionais, apesar de serem regionais – 

dialogam pouco com as pessoas de círculos menores de convivência. O 

sensacionalismo resgata uma cultura popular, como vimos durante o trabalho e 

talvez seja este o ponto de convergência possível entre cultura popular e 

sensacionalismo. Existe uma carência de veículos genuinamente populares, que 

promovam comunicação alternativa nas regiões estudadas.  

l. Não é necessariamente negativa a presença de hiperbolismo, ênfase e outros 

elementos à sensação em contato com o texto objetivo do jornalismo, ruim é o 

uso que temos feito de figuras de linguagem para incriminar ou ridicularizar 

situações de natureza já constrangedora. A democratização dos meios deve dar 

conta de estimular novos veículos que, de fato, representem a cultura e o 

cotidiano do povo. 

m. É importante, em curto prazo, que sejam movidas ações contra os veículos que 

imprimem nomes e imagens sem consentimento prévio e sem o caso ter 

transitado em julgado, condenando pessoas com base no relato policial. 

Intervenções do judiciário precisam acontecer mais vezes, proibindo veiculação 

de fotografias de vivos e mortos – mesmo com mosaicos, nomes, iniciais e 

qualquer coisa que dê a entender que a pessoa é fora-da-lei.A segurança dos 

profissionais não é garantida pelas empresas em que trabalham, e ninguém 

recebe salário adicional por periculosidade. Não há material de proteção em 

cobertura policial e, apesar de não se considerarem policiais, os jornalistas 

andam juntos, se relacionam e escrevem sob o ponto de vista da polícia, 

podendo ser confundidos e, posteriormente, agredidos. Não são raros os casos de 

repórteres-policiais ameaçados, como Vinícius, Anderson e Luana já foram. 
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n. O jornalismo deveria servir, valendo-se de sua condição de meio e das 

características inerentes e exclusivas ao discurso midiático, como fonte de 

informação, ou seja, palco de disputa de ideias, compondo mosaicos de opiniões. 

o. No entanto, jornalismo policial e polícia são a mesma coisa. O próprio nome já 

diz. Ao chamar de “policial” uma parte de um instrumento veiculador de 

discursos que, em tese, deveriam ser polifônicos, com concessão pública e 

credibilidade inerente à sua própria natureza, o jornal empresta para a polícia, 

em inúmeras colunas diárias, sua voz da verdade. 

p. Polícia e fascismo são a mesma coisa. Quando escrevem sobre um estereótipo de 

criminosos preso justamente pelo seu estereótipo, os jornalistas colaboram para 

as ações facistas dos policiais – que, por sua vez, trabalham em uma empresa 

que precisa produzir números de presos. A empresa de fabricação de notícia 

garantindo o trabalho da empresa de fabricação de anomia e crimes toscos, em 

detrimento de uma população criminalizada e socialmente marginalizada e, cada 

vez mais, estigmatizada. 

q. Não é possível afirmar que a linguagem utilizada pelas editorias estudadas seja 

responsável pela mímese agressiva do público-alvo, ou que ela produza atitudes 

violentas de sua audiência, porém, pode-se afirmar que, por todos os motivos já 

citados, o jornalismo policial é a própria violência. 
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ANEXO I 

 

Capas e matérias organizadas cronologicamente por veículo  
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ANEXO II 

Questionário inicial para entrevista em profundidade para os profissionais da redação 

 

a) Pedir para a pessoa se identificar, caso queira. Caso não queira, perguntar se podemos 

identificá-lo quanto à raça, gênero e faixa etária. 

b) Como foi sua trajetória de jornalista até aqui? Já trabalhou com polícia antes? 

c) O que sabe sobre o veículo em que trabalha?  Como você o descreveria? A quanto 

tempo trabalha nesse veículo?  

d) Como descreveria sua rotina de trabalho?  

e) Você se considera um repórter-policial? Você faz exclusivamente matérias de 

polícia? Por que acha que alguns repórteres aparecem mais que outros na editoria 

policial? 

f) Qual trabalho exatamente você faz? O que faz quando chega? Quem passa as pautas?  

g) Por que acha que foi contratado para essa editoria? 

h) Qual você considera ser o papel do jornalismo policial? Por que ele é importante? 

Você considera o jornalismo policial investigativo? 

i) Qual você considera ser o papel do repórter de polícia?  

j) Você conseguiria identificar um padrão dos crimes que ganham cobertura do veículo 

em que trabalha? Você conseguiria identificar um padrão de criminosos que ganham 

destaque nas páginas da editoria em que você trabalha? 

k) Você conhece algum policial ou delegado? Já foi diretamente pautado por algum 

funcionário da segurança pública? Em quais delegacias costuma ir e como fica sabendo 

das pautas policiais? Qual sua relação com os profissionais da polícia militar? Conhece 

histórias de jornalistas que recebiam ligações em seus telefones pessoais? 

l) Você já teve de fazer algo que não concordava trabalhando nessa editoria? O quê? 

m) Alguma vez você ouviu o suspeito de ter cometido o crime? Se sim, como foi? Se 

não, por quê? 

n) Você se sente seguro nesta função? 

o) O que acha que poderia mudar na cobertura jornalística policial do veículo em que 

trabalha? 
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ANEXO III 

Entrevistas em profundidade com profissionais de O Itaboraí, O São Gonçalo e O 

Fluminense 

 

Anderson Justino, 34 anos, jornalista 

“Atualmente trabalho como repórter da editoria de Polícia do jornal O Fluminense. Me 

considero um homem negro que busca espaço no mercado de trabalho e que busca, 

diante dessa sociedade atual, abrir a mente para diversas coisas que andam acontecendo. 

Me considero um formador de opinião e, como tal, acho que devo abrir a cabeça para 

outras vozes, para que possa fazer parte da sociedade, sem que haja  preconceito da 

minha parte e qualquer falta de ética com relação à sociedade. Precisamos nos adaptar 

às mudanças, precisamos entender que a sociedade está sempre em transformação. E 

que precisamos nos encaixar nessa transformação.” 

N: Gostaria de saber como você foi parar na editoria de polícia de O Fluminense, e se já 

trabalhou com isso antes. 

A: Minha trajetória no jornal O Fluminense começou em fevereiro do ano passado 

(2014), quando depois de trabalhar pouco mais de dois anos no Itaboraí, eu tive a 

oportunidade de receber um convite para trabalhar na editoria de Polícia do jornal O 

Fluminense. Durante esse período que trabalhei em O Itaboraí, fazia tanto a área de 

Polícia quanto a área de Cidade. Já tinha, antes de entrar no Fluminense, um 

conhecimento na editoria de Polícia, então não tive tanta dificuldade para me encaixar 

no novo jornal, a não ser na questão da linha editorial do jornal. Fora isso, já tinha 

conhecimento com alguns policiais, do que é trabalhar na editoria em si. A única 

dificuldade que encontro de verdade é de conhecimento da região onde eu trabalho. Eu 

não conheço as comunidades, bairros aqui. Moro em Itaboraí. Ainda preciso conhecer 

melhor as localidades por aqui. 

N: E o que você sabe sobre posicionamento político do jornal que você trabalha? 

A: Trabalho há um ano lá e eu vejo esse jornal como totalmente voltado à área política. 

Totalmente entre aspas. Acho também que por mais que algumas pessoas queiram trazer 

esse enfoque mais policial, o jornal não chega perto dos outros jornais da região com 

relação ao enfoque policial. O que eu vejo é que tanto Política quanto Cidade são os 

carros fortes do jornal O Fluminense. Até mesmo pela questão da classe para qual ele é 

voltado.   Pelo menos na minha forma de entender e pelo que eu vejo as pessoas falando 

dentro da redação do jornal, ele é voltado para uma classe mais na base de C, B e A. 

Que já são classes que querem notícias bem mais apuradas e com muito mais qualidade. 

Eles não tão procurando quantidade, mas qualidade nas notícias. Assim é como eu vejo 

o jornal O Fluminense hoje. 
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N: Parece-me que ao mesmo tempo em que eles ficam com uma ideia de que "ah, a 

gente não faz isso, a gente é mais limpo, não 'sai sangue' do nosso jornal", todo dia tem 

uma chamada de capa que envolve a polícia de alguma maneira. Então, por que uma 

notícia desse tipo ganha mais destaque que as outras todos os dias? 

A: O que acontece? Quais são as notícias que diariamente vão existir nos jornais? 

Polícia, esportes, política... e entretenimento. São esses os temas que vão chamar 

atenção. Só que o próprio cidadão, é dele, querer saber de tragédia. Todos os tipos de 

desgraças: mortes, acidentes, trocas de tiros, deslizamentos de morro... Tudo isso chama 

atenção dele. Na (editoria de) Polícia, por exemplo, vai ter uma certa parte da população 

que quer saber o trabalho que a polícia tá fazendo, e uma minoria quer saber o que o 

traficante tá fazendo, que é uma parcela da população mais abaixo na questão do estudo. 

A pessoa quer saber o que estão fazendo na área dele, o cara quer saber se o traficante 

da área dele permanece solto, se ele invadiu algum lugar de facção inimiga... Então, a 

Polícia em si vende por causa disso. Esse cara quer ficar sabendo diariamente o que está 

acontecendo na região dele. Aqui, por exemplo, Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, tem 

essa base, o morador de Niterói vai ler O Fluminense, o de Itaboraí vai ler O Itaboraí e a 

mesma coisa com o de São Gonçalo. Mas isso não acontece. Se você pegar os três 

jornais, vai perceber que a maioria das notícias de polícia dos três jornais são com 

informações de São Gonçalo. Lá é um território muito maior que Niterói e Itaboraí. O 

número de habitantes é maior e o número de comunidades é bem maior. 

N: Tem dias que a mesma matéria de capa sai nos três jornais. 

A: Mas com teor diferente. 

N: No máximo, com uma pegada diferente... 

A: Sim, uma "pegadazinha" totalmente diferente. Por quê? Cada um vai seguir uma 

linha editorial própria. O Itaboraí com uma linguagem bem mais popular, o SG com 

uma linguagem quase na mesma base que do Itaboraí, e O Fluminense com uma 

linguagem diferente. Porque eles acreditam que os leitores desse jornal são de uma 

classe um pouquinho acima. 

N: E o que você acha? 

A: Eu acho que depende. Na polícia, não. Todos os leitores de polícia são iguais para 

qualquer jornal, só que quem escolhe O Fluminense vai ler diferente de quem lê o São 

Gonçalo, e ainda vai pagar um pouquinho mais caro. Na minha opinião, a questão da 

Polícia, você trabalhar diretamente na matéria da Polícia no jornal O Fluminense, é 

preciso maquiar muitas coisas, para não assustar a população. Em outros jornais isso 

não acontece tanto. 

N: Entendi... 

A: Uma discussão que eu tenho diariamente com minha chefia é de não poder, de 

repente, expor um traficante, coisa que em outros jornais eu teria liberdade de fazer. 
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Você não pode exaltar o nome do criminoso ali, é preciso exaltar o trabalho que foi 

realizado pela polícia, ou de repente, o que a população está passando. Se ela está 

amedrontada com a ação de assaltantes no Fonseca, por exemplo, é o que tem 

acontecido constantemente. Então, em determinados momentos, você trabalha a favor 

da população, mas ainda assim tem que maquiar muita coisa. Para que não fique... 

Como que eu vou te falar...? Chulo. 

N: Uma espécie de limpeza, também? 

A: Sim, você tem que fazer uma limpeza. Já quando eu trabalhei no O Itaboraí, ali eu 

tinha mais liberdade. De dizer quando a polícia tava batendo na favela porque queria 

prender aquele criminoso. Se você pegar, por exemplo, uma operação do COI, que é o 

Comando Geral da Polícia Militar, no Caramujo, essa matéria no Itaboraí, você vai ver 

que logo no lide da matéria: Traficantes do complexo do Caramujo estão com os dias 

contados. Se pegar o São Gonçalo, você vai ler o seguinte: PM aperta o cerco ao 

traficante Tinenem. Se você pegar O Fluminense, no dia seguinte, vai estar: Uma 

operação da polícia militar foi realizada para combater o tráfico de drogas no Complexo 

do Caramujo, considerado, pela PM, uns dos mais perigosos dentro de Niterói. 

N: Esse dia do Tinenem foi curioso, porque também me marcou muito. Era exatamente 

isso que descreveu. As três manchetes dando a mesma coisa, mas deste jeito, né? E O 

Fluminense diminuindo a importância do traficante e valorizando a ação das polícias. 

Por que você acha que no Fluminense a editoria de Polícia está suprimida em cidade? 

A: É diferente nos outros jornais porque essa é a identidade que eles buscam para eles, 

de jornalismo policial. Então, apesar de ter muita chamada de capa de Polícia, e eu já 

ouvi isso da minha chefe, que, desde que eu comecei a trabalhar lá, de um ano para cá, 

aumentou em muito o número de matérias de polícia em destaque, não é uma identidade 

que esse jornal busque para si. 

N: Entendi. E quantas outras pessoas fazem esse trabalho que você faz? 

A: Somos três. Na realidade, voltado para polícia especificamente, só eu, na parte da 

manhã. E, na parte da tarde, fazendo tanto Polícia quanto Geral, tem o Claudinho, né, 

Cláudio Emanuel, e o Vinícius Rodrigues. Somos os três repórteres que, caso aconteça 

algum caso de polícia, são os primeiros a serem chamados. Mas tem outros lá que, se 

precisar, vão fazer também. Mas, todo o dia lá, direcionados, somos nós. 

N: E como você descreveria sua rotina de trabalho? O que você faz quando chega no 

jornal? Como recebe as pautas que você tem que fazer, ou você descobre? 

A: Bem, a minha rotina eu diria que é muito cansativa. Muito cansativa mesmo. Porque, 

ao meu modo de ver, e ao modo de ver de outros repórteres de polícia, é o único que 

tem liberdade para trabalhar, que não se prende a determinadas imposições colocadas 

pela chefia. Quando você trabalha com polícia é lógico que você não pode colocar tudo 

no jornal, principalmente dependendo da linha editorial. Talvez, para uma moradora de 

interior, saber que sua vizinha foi morta porque um bandido entrou na casa dela e 
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arrancou a cabeça dela, é importante. Mas, para as pessoas que vão ler o "meu" jornal, o 

jornal em que eu trabalho hoje, essa notícia não é tão importante. Então, minha rotina 

sempre começa sete da manhã, quando chego à redação. Normalmente, o repórter de 

polícia trabalha diariamente com pessoas que ele conhece na rua, e faz como se fossem 

contatos dele, tanto policiais, quanto informantes de algumas comunidades, quanto 

pessoas que você conhece no seu dia a dia e parecem que não podem te ajudar, mas 

qualquer pessoa tem coisas para te passar. Então, a primeira coisa que o repórter de 

polícia faz pela manhã é a ronda policial. Ele já chega na redação, abre todos os jornais 

possíveis populares, com foco na área policial, você procura saber, na região que você 

atua, se houve alguma informação nesse período da madrugada, até  porque hoje os 

veículos locais não têm plantão da madrugada, acabaram com esses plantões, você vai 

verificar todos os sites que possam conter informações, você vai ouvir todas as rádios de 

notícias populares… E a partir daí você vai procurar saber se seus contatos, 

principalmente os policiais, estão trabalhando, e vai entrar em contato com eles para 

saber se já aconteceu alguma coisa de madrugada ou se está acontecendo alguma coisa 

naquele período que você chegou no trabalho. 

N: E ligar para a delegacia?  

A: Você tem que fazer isso também, tem que fazer essa ronda. Mas, pela facilidade de 

acesso, a delegacia é sempre o último passo para os repórteres dessa região – apesar de 

ser o primeiro passo em outros lugares, porque você já tem uma proximidade com os 

policiais. Então você tem a liberdade de chegar numa delegacia e garantir as 

informações sem problema algum, se tiver alguma coisa, ele vai te passar “na boa”. Esta 

é a ronda que fazemos: sites, telefone para batalhões, unidades, corpo de bombeiros, 

pros seus contatos, depois faz a ronda nas ruas, pelas delegacias, e vai mantendo o 

contato com suas fontes durante o dia. Vai ligando, mandando mensagem, e eles vão te 

passando as informações. O repórter de polícia tem que aprender o seguinte, assim 

como qualquer outro repórter: ele não sobrevive na rua sem seus contatos e sem as 

amizades dos colegas dos outros jornais. Você não pode ser um repórter individualista, 

tem que ser coletivo. Do contrário, você vai perder muita coisa… Pelo menos nessa 

região aqui. Aí você perde a matéria que todos os outros veículos vão dar. 

N: Toma uma “calça arriada”, não é? 

A: Sim, a famosa “calça arriada”, como a gente costuma dizer aqui. Mas existem coisas 

que para você serão exclusividade, e existem coisas que não. O maior exemplo disso é 

operação de polícia dentro de comunidade. A polícia todo dia, todo dia – às vezes a 

gente fala, “ah, foi uma incursão” – todo dia faz operação dentro de comunidade. A 

incursão que eles fazem dentro do Caramujo, dentro do Morro do Estado, dentro do 

Salgueiro, ou dentro de qualquer outra comunidade dessa região aqui, a gente chama de 

operação – porque a polícia não pode entrar dentro de qualquer comunidade aqui sem 

uma estratégia. Até porque correm um sério risco de encontrarem traficantes muito mais 

bem armados do que eles. Agora, existem matérias que você não vai ter todos os dias. 

Um grande exemplo disso é, “durante uma troca de tiros com a polícia, um morador foi 
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baleado”. Talvez muita gente entenda isso como normal, mas a dificuldade que esse 

morador vai ter para fazer um boletim de ocorrência, para poder correr atrás de todos os 

direitos dele… e, essa matéria, ninguém vai abordar. Dificilmente os jornais aqui da 

região vão abordar. Porque quando a gente trabalha diariamente com a polícia, tem que 

evitar atrito com a polícia. 

N: E tem a sensação de insegurança, né? 

A: Sim, nossa sensação de insegurança é constante. Talvez num jornal grande, que tem 

toda uma proteção – não em cima do repórter, mas em cima do jornal, porque o repórter 

que está na rua não tem proteção nenhuma, seja mais fácil. Mas para quem trabalha em 

jornal pequeno é muito complicado comprar esse confronto, devido a essa sensação de 

insegurança. A gente está muito desprotegido. Nos grandes meios de comunicação, 

aonde fazem qualquer tipo de matéria, os jornalistas também vão reclamar de sensação 

de insegurança, só que a deles chega a sessenta, setenta por cento. A nossa não chega 

nem a um por cento.  Nós trabalhamos dentro de operação da polícia com troca de tiros, 

sem proteção… 

N: Nos jornais menores ainda são sempre os mesmos jornalistas, sempre vocês, né? 

Todo mundo já conhece vocês… 

A: Sim, sempre nós. Tem comunidades que a gente vai que a gente é filmado. Ou seja, 

nós não somos policiais. No dia seguinte eu posso ir a uma festa próxima àquela 

comunidade. Olha o problema que vamos arrumar para nós… 

N: Não são policiais, mas ainda assim entram nas comunidades dentro de carros da 

polícia, não é? 

A: No nosso caso não, a gente evita isso… 

N: Você já entrou?  

A: Já, muitas vezes… várias vezes. Depois eu vou te contar uma história. Mas, a gente 

trabalha muito com esse medo diário. A gente passa por situação complicada. A gente 

não usa colete, por exemplo, que não te protege em nada, a não ser que você tome um 

tiro no peito, por exemplo. Mas, mesmo com essa sensação de insegurança, a gente 

vai… A gente procura dar o nosso melhor todos os dias. Chegar na redação com as 

informações e no dia seguinte ver o jornal na banca, com sua matéria e a certeza de que 

deu seu melhor, todos os dias. 

N: Em algum momento da entrevista você se coloca como formador de opinião. 

Pensando aqui nesse profissional que quer dar o melhor de si, chegar com uma boa 

matéria para o dia seguinte, etc, como você avalia o produto do seu trabalho? De que 

forma ele influencia a sociedade? 

A: (pensando) 

N: Por que tem que ter um propósito, né? 
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A: Sim, claro, o trabalho que a gente faz tem que ter um propósito para quem vai ler no 

dia seguinte, seja ela para o bem ou para o mal (sic). Talvez, o leitor que vai pegar a 

matéria e perceber que a polícia está realizando operações diárias em comunidades 

consideradas de alto risco na sua região, ele vá perceber que a sensação que antes ele 

tinha que era de violência vai mudar na cabeça dele. Já outros leitores vão perceber que 

a sensação de insegurança vai aumentar, porque imagina você saber que estão 

ocorrendo confrontos diariamente na região que mora… Por mais que ela saiba que o 

trabalho da polícia está sendo feito, ele sabe que acontece tiroteio todos os dias, ele sabe 

que pessoas podem ser atingidas por bala perdida. Então, a questão da nossa matéria 

influenciar as pessoas no dia seguinte, é a forma com que a gente vai passar isso para o 

leitor. Para que ele não se sinta ofendido e inseguro com a matéria. A gente procura 

passar para ele da forma mais leve possível, para que ele perceba que a matéria vai 

trazer uma sensação de alívio para ele, não no trabalho da polícia em si, mas no trabalho 

para a sociedade, para melhorar a vida dele naquele local. Então quando a gente passa a 

questão da nossa formação de opinião é também para ajudar as pessoas no seu dia a dia. 

Para que elas possam saber por onde elas podem passar, quais locais elas podem 

confiar... infelizmente, a realidade é saber quais policiais elas podem ter confiança. 

Saber que se ela parar em uma blitz, ela deve respeitar o trabalho do policial ali para que 

aquilo não gere nenhum problema para ela… 

N: Então você considera como se fosse um serviço prestado por vocês para a 

população? 

A: Sim, é um serviço. A gente tenta mostrar para as pessoas que, poxa, tá tendo um 

tiroteio no Morro do Cavalão ou no Morro do Palácio, aí eu vou passar ali de carro – 

 não, você não vai passar ali de carro agora. Por que você não vai passar ali de carro 

agora? Porque ontem teve um tiroteio ali, um pessoal foi passar e acabou sendo baleado. 

Você não é super-homem, você pode ser baleado também. Então eu acho que a gente 

tem que passar a notícia para as pessoas de forma que, quando ela ler aquilo no dia 

seguinte, ela passe a ter essa precaução. Ela tem que entender que ela não está livre de 

que fatos do dia a dia possam acontecer com ela. Olha, se eu tiver falando alguma coisa 

errada, pode me interromper… (risos) 

N: Não, errada nada. Estou aqui para te ouvir mesmo. Você acha que ainda existe uma 

preocupação do veículo em escolher o profissional mais adequado para cada editoria? 

Ou seja, você seria o jornalista mais adequado para escrever Polícia? Por que você acha 

que ocupa essa função específica? 

A: Isso acontece em qualquer jornal, em qualquer editoria. Eu tenho certeza que estou 

na editoria de Polícia – a experiência não é tão grande, é pouca ainda – por causa dos 

contatos e também por causa da forma de trabalhar. O repórter de polícia não pode ter 

medo das situações que ele vai passar, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a ideia de 

que ele precisa se proteger. Então, por já ter vivido fases como essa e até por ter morado 

em comunidades onde o tráfico “imperava”, a escolha para essa editoria me facilitou 

muito, e me ajuda muito. 
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N: E você gosta do seu trabalho? 

A: Sim, gosto muito. Mas não posso negar que gostaria de conhecer outras editorias. É 

muito importante para o jornalista aumentar o seu espaço de trabalho, se adaptar a 

outras situações também. 

N: Você considera o jornalismo policial também investigativo? 

A: Não.  Na minha opinião, a diferença entre as duas formas é que o jornalismo policial 

vai ser trabalhado diariamente. Se você for perceber, todos os dias tem prisão de 

traficante, todos os dias tem operações da polícia, todos os dias tem um assaltante sendo 

pego, todos os dias tem um homicídio, então, o jornalismo policial se renova todos os 

dias com a mesma informação. Agora, o jornalismo investigativo tem um trabalho 

muito melhor apurado. Você consegue entrar em um buraco e escrever sobre ele de um 

jeito que só você pode fazer, ninguém mais vai olhar para aquele buraco do mesmo 

jeito. Inclusive o jornalismo investigativo voltando para a área policial pode existir, mas 

demanda uma apuração muito mais dedicada. 

N: O jornalismo investigativo não é factual, seria isso então… 

A: Isso, o investigativo não, já o policial é. A sua “peneira” – costumo usar a muito essa 

expressão – no jornalismo policial costuma passar uma porção de pedras, já a peneira do 

investigativo precisa ter muito mais cuidado.  

N: Mas porque você acha que é assim? Por que você está dizendo isto? 

A: Porque você está mexendo com “muitas mais coisas”. É assim porque as pessoas 

querem assim. O seu leitor quer assim. Ele quer saber que o “dono do morro tal” foi 

preso em uma operação da polícia “assim, assim e assado”.  A polícia entrou no morro, 

trocou tiros com bandidos e, nessa troca de tiro, além de ter matado um traficante, ainda 

conseguiu prender o dono daquela boca ali. Agora, existem pessoas que querem ler que 

o presidente da associação dos moradores daquela comunidade está envolvido com 

lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Que ele usa dinheiro da associação para poder 

dar apoio ao traficante, e essa é a parte investigativa. Como que você chegou até ele? 

Qual foi o trabalho que você fez para poder conseguir as informações? Esse é o trabalho 

do jornalismo investigativo. 

N: Você tava falando que a polícia entra e além de matar um traficante, ainda prende 

outro. Eu fiquei me lembrando de uma pesquisadora que eu gosto muito, e ela fala que, 

para as mídias, tudo pode ser feito em nome da destruição do inimigo, e o inimigo é o 

traficante. Ele se torna a personificação de todo o mal que existe no mundo: ele não 

merece ser julgado, ele merece ser morto. Você sente que de alguma maneira o tipo de 

matéria que você escreve contribui para esse senso comum de que o traficante tem que 

morrer? 

A: (risos) A sociedade julga muito o cara que se envolve com o tráfico de drogas. Só 

que ela não procura saber o motivo dele ter se envolvido. Quando você trabalha com 
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jornalismo policial diariamente, infelizmente você acaba se envolvendo com algumas 

dessas pessoas e, quando você procura conversar com as pessoas que são presas, você 

percebe que a maioria das pessoas que estão ali, estão por livre e espontânea vontade. 

Porque acham que vão ficar com a menina mais bonita da comunidade, porque ele acha 

que com o “dinheiro fácil” que ele tem, ele vai conseguir comprar o tênis mais caro na 

loja do shopping, ele acha que andando armado as pessoas vão ter maior respeito por 

ele…  

N: São legítimos, não é, esses desejos? Porque se a gente for parar para pensar, todo 

mundo deseja isso... 

A: Nem para todos que estão ali dentro. Eu acredito que para um morador de 

comunidade se envolver com o tráfico, os motivos são o julgamento da sociedade para 

com ele. Acaba sendo uma facilidade, um jeito de se esconder da sociedade. 

N: Mas qual o papel do jornalismo nisso? Você fala muito de sociedade, mas o quanto a 

veiculação de notícias sobre morte e prisão de traficante, violência associada à tráfico – 

associando inclusive assaltos, mortes em geral e roubos de carro à atividade do tráfico – 

não legitimam o ódio das pessoas ao traficante, como se não se tratasse uma pessoa? 

A: Bem, eu penso da seguinte forma: a própria mídia reforça isso. A própria imprensa 

reporta para a sociedade que o traficante deve ser julgado pela sociedade, e não pela 

justiça. Infelizmente a mídia transmite uma informação para a sociedade de que o cara 

que está no alto do morro com um fuzil na mão vendendo a cocaína, a maconha dele, 

seja lá que droga for, ele é um homem mau. E o que deve acontecer aos homens maus? 

Eles precisam ser eliminados. Infelizmente, é isso que a mídia faz hoje. Eu, 

pessoalmente, tenho a opinião que nós, como meio de comunicação, não deveríamos 

influenciar tanto na opinião das pessoas assim. Até porque ele pode ter o espaço dele 

dentro da sociedade, ele pode se redimir. A gente consegue passar para as pessoas que 

vão ler a sua notícia no dia seguinte no jornal que o traficante Xis não tem mais 

salvação, nem mesmo a prisão é salvação para ele, só a morte é salvação para ele. Mas 

só que isso não é salvação para ele, é salvação para a sociedade. Mas ele pode ter 

salvação, ele pode sair daquilo ali… Quantos traficantes a gente não vê no Rio de 

Janeiro que já se redimiram, conseguiram voltar para a sociedade? Nós, como mídia, 

deveríamos reforçar isso. 

N: Você acha que essa produção pouco elaborada do jornalismo policial tem a ver com 

a demanda de trabalho e a falta de tempo para produzir as matérias? São quatro, cinco 

matérias por dia, né? 

A: Acho que sim, muita coisa, muita coisa… Eu acho que se você faz uma matéria 

policial bem elaborada, mostrando para a sociedade que aquele cara que foi preso ali 

nem sempre é o grande culpado pela prisão dele, você iria trabalhar de outra forma.  

N: Quantas matérias você acha que escreve por dia? 
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A: Por dia, no mínimo, quatro. Aí eu te falo, essas matérias além de não serem bem 

elaboradas, não entram todas. Vão entrar duas, três, onde você vai mostrar o cara que 

foi preso como monstro, como culpado. Você quer ver uma coisa simples? Todos os 

dias quando você abrir os jornais, vai ver a mesma coisa… um homem  foi preso com 

arma e drogas, é o trabalho da polícia todos os dias, e o nosso trabalho também… E 

como isso fica para a sociedade? Uma sensação de que a violência está sempre em uma 

crescente e que a polícia enxuga gelo. 

N: Sobre enxugar gelo, o que você acha que vai ser do jornalismo policial quando todas 

as drogas forem descriminalizadas? Não tem mais tráfico: vamos noticiar o quê? 

A: O jornalismo policial não vai parar. Não tem mais tráfico, mas tem assaltos, tem 

mortes…  

N: Você acha que se as drogas forem descriminalizadas, os policiais vão continuar 

subindo o morro para fazer operação? Porque essa é outra notícia que dá todo dia nos 

jornais… 

A: Primeiro que eu não acho que as drogas vão ser liberadas (sic), mesmo com esse 

movimento que tem aí para a liberação da maconha, duvido que as outras sejam, então 

eu acho que o tráfico de drogas não vai acabar. E, caso aconteça isso, a polícia vai 

continuar subindo morro para se confrontar com os caras que andam armados. O 

objetivo da polícia, no fim, que eles colocam como proteger a sociedade, é eliminar 

aquele cara. Mesmo com a liberação das drogas, o término do tráfico, a sociedade só vai 

se sentir protegida com a eliminação daquele criminoso, porque ela tende a achar que o 

cara que era traficante vai virar assaltante, vai virar homicida. Para a sociedade, todo 

criminoso sempre vai ser um criminoso. 

N: Você consegue perceber um padrão de atividades ilícitas noticiadas pelo veículo em 

que você trabalha? 

A: Eu acho que o que mais sai em O Fluminense são os assaltos, atualmente. Tem pelo 

menos dez notícias sobre assalto por semana, se bem que tráfico tem todo dia, já é 

normal, mas não é o foco do jornal. Então, por que que você vende mais notícias de 

assalto do que outras? Pela sensação de insegurança da sociedade. Quando você fala que 

houve uma troca de tiros entre traficantes de facções diferentes dentro de uma 

comunidade, foi lá dentro da comunidade, tá entendendo? A pessoa que está “aqui 

embaixo” vai sentir a sensação de insegurança por ter ouvido os tiros a noite toda, mas 

muitas não querem nem saber o que houve… só querem ter a segurança de sair para ir 

ao teatro, um barzinho, um cinema, para namorar, para jantar… E voltar, colocar o carro 

na garagem delas, sem se sentir desprotegidas. É a notícia mais importante para a 

sociedade. Tem também notícias de homicídio, balas perdidas – que tá muito forte aqui 

em Niterói, e tragédias em geral… 

N: E você conseguiria descrever a identidade do criminoso padrão que sai no jornal O 

Fluminense? 
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A: Ah, eu identifico com a cara que a própria sociedade vai julgá-lo. Você forma o rosto 

daquele criminoso: jovem, negro, de média idade – 15 a 25 anos, homem – 95%, pobre, 

morador de comunidade carente, filho de pais separados, sem estudo nenhum – máximo 

quinta série, e um número de irmãos muito grande. 

N: Anderson, gostaria que você descrevesse de maneira sucinta como se dá sua relação 

com os policiais militares e delegados. Você recebe ligações no seu número particular 

dessas pessoas? 

A: Sim, isso com um repórter policial vai acontecer sempre. Por isso que a gente fala: 

todo e qualquer repórter policial precisa ter as suas fontes. 

N: E a fonte é a polícia.  

A: 80% é o policial, o delegado, o comandante. É o policial que quer mostrar que ele 

está fazendo a limpa para que a sociedade possa viver em paz. Mas eu sempre procuro 

entender que o meu contato com ele é totalmente profissional. Que eu dependo dele, 

mas que ele depende de mim. Muito mais eu dele do que ele de mim. Porque notícia 

policial eu tenho a qualquer momento, em qualquer lugar, só que ele precisa mostrar 

para a população que está fazendo o trabalho dele. Se somos pautados por policiais e 

por pessoas desse tipo? Sim, isso sempre acontece. Até porque é interesse delas mostrar 

o trabalho que vêm fazendo. Então, normalmente eles vão nos pautar sobre operações 

que realizam; nos avisar quando na próxima semana vai haver operação para prender 

um grande criminoso e, enfim dar espaço para população viver livremente… mas eles 

nunca vão querer pautar um repórter policial de que houve um assalto no local onde ele 

supostamente deveria estar protegendo, ou qualquer outra matéria que faça a sociedade 

se sentir insegura. 

N: Você já teve que escrever alguma matéria que você não concordava? 

A: Acho que, pelo menos, 70% das matérias que tenho que escrever discordo. Existe um 

certo conflito com nossa chefia. Porque por mais que a gente não tenha participado da 

situação, sabe que não foi daquela forma que ocorreu. Por mais que a gente entre em 

uma comunidade e veja um criminoso morto, por exemplo, a gente vê e sabe que ele 

não morreu em um confronto com a polícia. Ele pode ter sido executado. A gente sabe 

que daqui a três dias vai encontrar dentro do mato o corpo de um homem que foi 

morador dali e que os policiais vão colocar na conta dos traficantes. Só que ele pode ter 

sido executado por engano pela própria polícia… Então, sempre vão haver esses 

conflitos. Você está entendendo? Polícia entra, prende 10 bandidos (sic) e no meio 

desses 10 bandidos que eles prenderam, só tem uma pistola e 500 “pinos” de cocaína, 

por exemplo. A gente sabe que não foi só aquilo ali, a sua experiência nessa área mostra 

que não foi só aquilo ali… 

N: E quando eles forjam uma cena para fotografar? Você sabe disso? 

A: Isso é sempre, sempre, sempre tem. Faz parte do padrão da conduta dos policiais 

com a imprensa, principalmente em casos de operação. A polícia entra, já fez todo 
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trabalho dela, mas só que ela precisa vender a imagem dela no dia seguinte, de que ela 

está se confrontando com bandidos. Então você vai lá e monta toda uma estrutura para 

que se saia “bem na fita”. Pior é quando você está no local, percebe que está sendo 

montada uma cena, mas você não pode participar disso? Um grande exemplo disso são 

as prisões dentro das casas de bandidos. Vamos até o local com a polícia, o traficante 

está ali dentro… é um trabalho de cinco minutos da polícia, que fica ali dentro uma 

hora, uma hora e meia, sem dar liberdade para a imprensa trabalhar… sabemos que algo 

está acontecendo ali dentro. Então, diariamente a gente escreve coisas que não quer 

escrever. 

N: Você descreveu um momento na delegacia quando encontra com pessoas que estão 

sendo presas, as escuta e percebe que são “humanas”. Alguma vez você já tentou ouvir 

essas pessoas e colocar seus pontos de vista no jornal? 

A: Ah, isso não pode acontecer. A chefia tira, a não ser que seja um cara famoso. Como 

já aconteceu e não saiu. Essa eu achei que não teria liberdade para trabalhar, mas tive. 

Como no caso do ex-secretário de Segurança Pública de Niterói, Marival. Ele foi preso, 

mas o jornal deu voz para ele explicar o porquê dele estar sendo preso. Talvez se fosse 

um traficante não daria, como já aconteceu várias vezes. 

N: Você sabe que uma característica do jornalismo policial dos anos 90 era justamente 

ouvir os que iam presos, não é? Por que acha que isso é vetado nas redações hoje? 

A: Vamos ser diretos: porque muitas vezes os bandidos são levados sem nada. Sem 

arma, sem droga… mas a polícia joga a arma na mão deles. E você percebe, sua 

experiência faz com que você perceba logo quando o cara foi preso sem nada e quando 

ele foi preso com alguma coisa. O próprio cara demonstra que ele tá tranquilo. O 

bandido em si, quando é bandido mesmo, ele não se arrepende do que fez. Ele sabe os 

motivos de estar sendo levado, o que não acontece quando o cara é levado sem nada. 

Acontece todos os dias da polícia entrar em alguma boca de fumo e, muitas vezes, a 

pessoa está lá sem nada – por mais que ela tenha algum envolvimento com o tráfico, 

sabe? Ali ela está sem nada, e mesmo assim é levada, e as drogas e as armas aparecem 

na mão dele, e ele vai preso.  

N: Você já pode me contar aquela história que me prometeu no ínicio, sobre usar o 

carro da polícia? 

A: Bom, no ano passado, estávamos cobrindo uma operação da polícia militar, mais 

preciso do 12º Batalhão no Caramujo, uma das áreas consideradas mais perigosas de 

Niterói. A gente estava trabalhando com a viatura normal do jornal, atrás do caveirão, e 

o policial mandou que a gente seguisse o veículo deles. Só que em um determinado 

momento, nosso veículo se perdeu do deles – que era blindado, diferente do nosso, e, 

curiosos – motorista, fotojornalista e eu, resolvemos prosseguir sem conhecer direito a 

comunidade, achando que iríamos encontrar os policiais mais à frente. Só que eles 

foram para um lado completamente diferente e quando chegamos no local, tinham 

traficantes esperando a gente com fuzis e pistolas. Só estavam nos esperando passar por 
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eles. Foi a pior sensação que já tive até hoje na vida: fechei o olho e pensei, vou morrer, 

só não me coloca no microondas. Eles sabiam que íamos passar ali, só os ouvimos 

gritando: vão embora porque vocês vão morrer.  

N: E mesmo assim você voltou para a redação e continua fazendo a mesma coisa? 

A: Isso para a gente é “gostoso”. Não tem gente que gosta de sorvete, pizza, de doce? O 

cara que faz jornalismo policial gosta da sensação, por mais inseguro que possa parecer 

o trabalho. Ele gosta de sentir medo e depois rir das situações por qual passou. Algumas 

situações como a do Tim Lopes ou a de outros jornalistas que foram baleados ou 

morreram nos assustam, mas enquanto não acontece com uma pessoa próxima da 

gente…  

N: E o que você acha que deveria mudar na cobertura policial? 

A: Falando pelo jornal que trabalho, acho que a mudança seria valorizar mais o 

profissional dessa área. Você sabe que ele está indo para a rua desprotegido. Você sabe 

que não tem nada a favor dele, a não ser Deus e uma parede ou um poste. Mesmo assim, 

a bala de fuzil consegue furar um poste. Acho que o jornal deveria determinar normas 

como, por exemplo, a proibição de entrar em determinados locais. Não somos super 

heróis, apesar de acreditarmos que somos. 

N: Você acha que esse jornalismo é transformador? 

A: Acho que para mim e para a sociedade, sim. Aprendo a cada dia, não na elaboração 

de matérias que são as mesmas. Mas na troca com essas pessoas. Então você, 

infelizmente, não deveria deixar se envolver com aquilo ali, mas se envolve. E, na 

sociedade, em si, será transformador dependendo da forma com que você passa a 

matéria para ela. A partir do momento que você escreve sobre o traficante como se 

houvesse redenção para ele, a sociedade vai redimi-lo. Se escreve o contrário, a 

sociedade vai tratá-lo como se não houvesse solução. 

N: Só que a imagem de inimigo desse cara foi construída ao longo dos anos. Não é algo 

que vamos conseguir mudar de um dia para outro. Se amanhã, por exemplo, você 

escreve uma matéria com essa pegada mais humana com relação a pessoa que foi presa, 

no dia seguinte terá uma chuva de ligações para o jornal perguntando de que lado vocês 

estão… 

A: Sim, isso seria complicado. Sabe, eu não consigo me ver diferente dessas pessoas. 

Sempre vou ser um morador de periferia. Entendo que ele poderia ter feito as mesmas 

escolhas que eu fiz, mas também entendo que os mesmos julgamentos que fizeram 

contra mim fazem contra eles – bandidos e policiais que saíram de comunidades. Ou 

seja, não posso me considerar diferentes deles. Talvez o que falte a eles sejam 

oportunidades. 

N: E como é estar exposto a essa violência todos os dias? 
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A: Mesmo achando que o crime deve ser combatido todos os dias, eu odeio estar 

exposto a isso, é ruim você participar disso, é como ser obrigado a comer uma comida 

azeda. É ruim ter a sensação diária de que aquilo é normal…  Sabe? A cada matéria que 

vou fazendo, a cada operação que vou cobrir, a cada apreensão, a cada morte que vejo, a 

cada prisão… ter a sensação de que isso está se tornando normal dentro de mim. 

Gostaria de me assustar, mas não assusto mais. Antigamente o barulho do tiro fazia me 

esconder, hoje me faz correr atrás e descobrir o que está acontecendo. Antes, ver uma 

pessoa morta por tiro era perguntar as pessoas ao redor o que houve, hoje vou direto no 

policial e pergunto: o que esse tralha fez? E claro que isso me faz mal… vou acabar 

chorando aqui. 

 

Selma Araújo, editora 

“Me chamo Selma Araújo, tenho 35 anos de profissão, sou uma mulher jovem (risos), 

uma jovem senhora. Tenho a pele clara – eu não gosto de dizer que sou branca, nem 

preta, nem nada, porque na família tem preto, tem índio… então a gente é uma mistura.” 

N: Você pode começar dizendo como foi sua trajetória até chegar a editora de O 

Itaboraí? 

S: Eu tive uma carreira normal, como todo mundo. Muita turbulência e muita variedade. 

Meu primeiro contato com o jornalismo foi em uma rádio em Niterói, que depois virou 

Rádio Manchete e foi onde eu fiz estágio e onde eu aprendi muita coisa, mas a gente 

fazia geral, fazia tudo… Depois trabalhei n‟O Fluminense, mas a maior parte do tempo 

foi como redatora, e não como repórter. Polícia foi uma coisa assim que aconteceu, já 

tinha feito matérias de polícia… e, quando surgiu a oportunidade de trabalhar n‟O 

Itaboraí, eu achei ótimo porque já tinha tido contato quando trabalhei na Delegacia 

Legal.  

N: E desde essa época você gosta de polícia? 

S: Na verdade eu sempre gostei de Polícia (editoria), porque quando eu fiz faculdade eu 

tinha um professor extremamente característico, brigão, esculachava todo mundo, mas 

que falava que para aprender a apurar, a gente tinha que pegar a editoria de Polícia. 

Justamente porque nessa editoria, é preciso observar, conversar, você não tem tudo de 

mão beijada do inspetor. Sabe? Você quase que entra na coisa. Aquelas perguntinhas 

que você aprendeu na faculdade – Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? –  ficam 

fervilhando na sua cabeça, esperando serem respondidas para que depois você escreva 

sua história. E Polícia é assim, é muito rápido de você fazer. Você vai para a rua e corre 

atrás, não precisa de um conhecimento especial, é mais fácil de investigar. Um foca 

consegue dar conta do trabalho, pegar as informações. A sua curiosidade nata é que vai 

garantir e consequentemente você vai se apaixonar. Nessa editoria cada dia tem uma 

história diferente, com todas as suas particularidades. Um crime não é igual a outro, um 
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roubo não é igual a outro, a história de um cara acusado de tráfico, ou qualquer outra 

coisa, como o policial diz, do meliante, nunca é igual de outro.  

N: Engraçado, às vezes parece que todos os dias saem as mesmas notícias… 

S: O enredo é parecido, mas os personagens sempre serão personagens diferentes. Eu 

tive um amigo durante muitos anos em O Fluminense, que foi redator e editor de polícia 

lá, me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: lidar com polícia é lidar com 

romance o tempo inteiro, porque uma matéria de polícia é um romance. Naquele tempo 

eu não entendi isso, mas depois, a convivência lendo as matérias e o tempo que eu tive 

trabalhando na Delegacia Legal… você percebe que é verdade. O Manuel Bandeira tem 

uma poesia chamada Tragédia Brasileira. Se você pegar essa poesia, vai ver que é o 

enredo de muitos crimes que acontecem hoje, e todos os dias. A questão da violência 

contra a mulher, o abuso de adolescentes, a criança que é recrutada pelo tráfico, o que a 

sociedade chama de monstros… os monstros sempre existiram. O caso da Fera da 

Penha, por exemplo, não é da nossa época, mas é muito emblemático. Então polícia é 

muito apaixonante. E quem faz polícia geralmente gosta muito. Você pega um cara que 

trabalha com isso há muito tempo, ele salva. Porque às vezes você não tem aquela 

matéria fodástica, sabe? Que a gente chama de fodástica, mas um cara desses tem 

arquivo de memória. Então ele pega e fala: peraí, mas teve um caso parecido aqui… 

Polícia é isso, polícia faz muito isso. Hoje você vê política, por exemplo, é uma 

imundice. Festival de hipocrisia. Mas tem repórter que faz política e consegue extrair a 

essência da coisa, contar a história direitinho e sem se envolver. 

N: E quem faz polícia, consegue não se envolver? 

S: Não é que não consiga, ou que o repórter vá virar personagem, amigo… Mas, 

geralmente, eles caminham juntos com os policiais. Entendeu? Eles sabem o que é a 

vida de um policial. Tem policial ruim? Tem. Mas tem médico, tem professor, tem 

jornalista, tem pedreiro… Qualquer profissão vai ter sua banda podre. Mas quem 

convive com policial, vai para a rua, começa a aprender o que é a polícia. Quando eu 

comecei a trabalhar no projeto da Delegacia Legal, um policial virou para mim e disse – 

e eu tinha aquele preconceito: polícia é tudo safado (sic), como todo mundo tem. A 

população tem uma ideia muito negativa do que é a polícia. E eu acho que isso piora 

muito a situação do policial. Então, o cara disse para mim: você vai ver só. Daqui a três 

meses você vai ter uma ideia completamente diferente do que nós somos. 

N: Isso mudaria com sua convivência com eles? 

S: Sim. Você quer ver só? Nem todo mundo que chega em um balcão de delegacia para 

fazer uma denúncia é completamente inocente. Se você começar a entender a história… 

Eu acho que fazendo polícia a gente começa a entrar em contato com o mundo real. A 

gente vive muito no nosso mundinho. Ah, não, mas eu vou para a rua, eu conheço, eu 

leio… Não, não, não. Isso aqui é um outro universo. Em uma delegacia você vê mãe 

procurando o filho, entregando o filho, mulher que apanha do marido até quase morrer e 

sai dali e volta para casa… sabe? As mazelas da sociedade estão todas ali. 
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N: E os caras tem que lidar com tudo isso, voltar para casa e ainda dormir… 

S: Como que você vai dormir depois? Eu já vi um cara chegar pelado na delegacia 

porque tinha apanhado no forró, era homossexual… Isso muito antes de ter esses 

movimentos todos contra a homofobia (sic). O cara estava todo lanhado, super 

machucado e sem roupa. O policial entregou para ele uma calça dele sobressalente, uma 

jaqueta, mandou a PM levar para o hospital para ser medicado, depois ele voltou para 

fazer o registro de ocorrência. 

N: Mas é essa sensação de que a polícia tem que resolver tudo, o sistema penal tem que 

dar conta de tudo também. É uma loucura, transforma tudo em crime e aí passa a ser 

tudo responsabilidade da polícia… 

S: E é fácil, né? Você empurrar a bola para a frente, quem quiser que faça gol. Esse 

universo influencia tudo e o repórter que faz polícia, que vai acompanhar uma operação, 

que é banido da comunidade – como um vídeo que circulou agora do pessoal 

expulsando a Globo do Alemão. Esses jornalistas também são vítimas. E cada um de 

nós tem um pouquinho de Tim Lopes, um pouquinho de jornalista que só quer fazer o 

social… Todos nós temos. Não é privilégio de ninguém. Aqui, por exemplo, se eu tiver 

que cobrir operação – como já tive que ir ao Morro do Catiço, uma vez, eu vou, de 

vestido e tudo. Graças a Deus não teve nada demais, nenhum confronto… mas sempre 

alerto aos meninos para que não se metam no meio dos tiros, para quem tomem 

cuidado… Ah, tem a paixão, claro. Eu tinha um fotógrafo aqui que ele era simplesmente 

doido. 

N: Tem algum equipamento de segurança aqui? 

S: Não. Aqui é “segura na mão de Deus e vai” (risos). Mas normalmente eles não 

entram sozinhos em favela, sabe? Comunidades… Eu sempre procuro pedir para eles se 

preservarem. Somos uma equipe muito pequenininha que precisa se preservar também. 

A gente é muito amigo, muito unido. 

N: Você acha que a correria da vida das redações, a alta produção de matérias, colabora 

para a qualidade das notícias no jornalismo policial? 

S: Primeiro que eu acho isso um crime, a quantidade de notícias que os repórteres 

produzem por dia para que poucas entrem no jornal. Muitas vezes são mais de quatro 

matérias por dia, imagina se você tem que entrevistar três, quatro pessoas para cada 

texto. E, quando você vai para rua, não pode se preocupar apenas com texto, não é? 

Você tem que se preocupar com a foto. Mas no jornalismo policial essa rotina é mais 

tranquila, “tá ali um corpo estendido no chão”. Pá, pou, bateu a foto, não precisa ser 

aquela foto e tal… 

N: Mas e a capa do jornal?  

S: A capa d‟O Itaboraí é uma surpresa todo dia. Nós escolhemos qual a melhor matéria, 

às vezes a matéria não tem uma foto… Aí damos uma manchete seca. Nossa pegada é 
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Polícia, e nosso jornal é popular, com linguagem popular, então a gente prioriza a parte 

policial mesmo. A não ser que aconteça algo sensacional, tipo, explodiu uma bomba no 

mercado, ou, o prefeito caiu, algo assim será a manchete, ao invés do crime. Mas o que 

acontece? O crime sempre atrai mais atenção.  

N: Por que você acha isso? 

S: Você já passou por algum acidente na estrada, viu como as pessoas param para olhar 

gente morta, gente atropelada? A curiosidade do povo é muito grande. E, claro, a massa 

menos favorecida da sociedade se vê muito mais dentro disso. O nosso público-alvo é o 

povão, com certeza. Você pode procurar porque eles gostam é disso. Eles estão mais 

próximos dessa realidade, por isso se interessam mais. Por exemplo, uma pessoa que 

mora na comunidade tem muito mais possibilidade de estar mais perto da realidade do 

crime do que de um evento social. Você trabalhou na Folha de Niterói comigo e lá você 

não imagina isso, porém, o que que tem mais? Rico ou pobre? Pobre.  São eles que 

saem cedo para trabalhar e deixam seus filhos em casa com familiares, não sabem se 

vão voltar, não sabem o que vai acontecer quando voltarem, têm menos segurança… 

têm menos acesso a tudo. Então, a realidade é muito mais próxima deles. O povo gosta 

de se ver no jornal, quer se ver na tevê, ver sua realidade. Você quer ver uma coisa? A 

capa que a gente mais vendeu aqui… 

N: Desculpe, mas vocês têm acesso aos números de venda? 

S: A gente fica sabendo por que esgota. Foi há uns dois anos atrás, a primeira vez que 

apareceu uma cabeça lá em Vila Izabel, bairro de São Gonçalo. Nós colocamos a cabeça 

na capa. Dois meses depois tinha gente ligando atrás da edição. Todo mundo queria o 

jornal da cabeça. Aí você vai falar: poxa, isso é um absurdo, mundo cão. Eu hoje 

cheguei aqui no jornal, dei uma olhada nas pautas e falei: é, não tem polícia hoje. Eu 

falei, não morre ninguém, não vai ter manchete. A nossa manchete amanhã vai ser uma 

entrevista que o Salema deu que eles bateram récorde de prisões, de apreensões, em São 

Gonçalo, no mês de março. 

N: Então, teoricamente, é uma matéria mais elaborada essa aí, não é? 

S: Não é mais elaborada, mas foi algo que a gente pensou, ele deu os dados, a menina 

bateu a matéria. Aí vamos colocar uma foto dele, uma foto de arquivo de policiais em 

operação, entendeu? E a gente vai dar destaque, porque realmente é isso, não tem morto. 

Quando tem morto, o destaque é o morto. 

N: Você tava falando no início sobre as boas histórias. Você acha que O Itaboraí dá 

conta disso, de contar as histórias? Porque pelo que eu tenho visto nos jornais, no que 

eu tenho lido, se a matéria tem quatro parágrafos, os quatro vão trazer a visão da polícia. 

Me parece uma história meio... 

S: Unilateral. Sim, muitas vezes é. O que acontece é que é muito difícil você chegar na 

outra parte, por exemplo, a gente dá muita prisão, é muito difícil a gente chegar na 

família. Então a gente não tem um compromisso com essa coisa de mostrar o mosaico 
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todo, todos os lados, porque nosso público não quer isso. Não interessa para ele. Então a 

gente foca no que aconteceu, nas informações que a gente tem, e dá para o leitor saber o 

que houve. Mas já teve casos de ligarem para a redação e pedirem para a gente dar o 

outro lado, e a gente deu. Agora, tem famílias que nem deixam chegar perto. 

N: Como você avalia essa relação entre repórter e polícia? Como fica a relação com a 

polícia caso vocês dessem voz a alguém que foi levado preso, por exemplo? 

S: Olha só, é claro que você não quer ter atrito com a polícia, mas também ninguém 

quer ter atrito com bandido. Só que eu sou contra dar voz a bandido, não acho que o 

repórter tem que entrevistar o cara que foi preso. Eu vejo muito isso na Record e em 

algumas tevês… A repórter vai lá para a frente e fica perguntando, ah, você que fez? 

Por que fez? Acho isso horrível, o cara já está ali em uma situação complicadíssima, e 

eu não tô dizendo que tem que aliviar a barra do cara, mas, eu não tenho que jogar 

pedra. E outra coisa, é também uma questão de segurança para o repórter, que vai sair 

dali e fazer outra matéria. Daqui a dois dias terá esquecido a cara do preso, só que ele 

jamais vai esquecer a cara da repórter. Pode durar anos, quando ele encontrar com você 

na rua, ele vai lembrar de você. Essa é uma questão que oriento aqui para não fazer: não 

façam. Tem um lado humano, porque eu não sou advogada, sou jornalista. Não sou 

psicóloga, sou jornalista. A maioria de nós não está preparada para entrevistar preso, 

acabamos nos posicionando, sendo agressivas. Então, sou contra. Agora, com relação à 

cumplicidade entre repórter e policial, tem que ter. Editoria de Polícia você só faz com 

fonte, e sua fonte são os caras. Você precisa dessa relação, se eles não confiarem em 

você, acabou. 

N: Precisava que você falasse um pouco sobre O Itaboraí, como se dá a organização 

daqui, e sobre a linha editorial também. 

S: Bom, nosso carro-chefe é Polícia. Nós temos aqui uma diretora que trabalha no 

administrativo, que agora colocou um cartão de ponto aqui para a gente (risos), e está 

por conveniência dos gestores da empresa.  Sim, todo jornal tem um gestor, a gente 

conhece, mas não pode falar. Agora, é um jornal popular, feito para atingir as massas 

mesmo, em todos os sentidos. Desde a manchete apelativa, que chama mesmo o 

povão… Agora, lá dentro do jornal pode ter uma matéria de política, de comunidade. 

Você já trabalhou em jornal e sabe que cada jornal tem um propósito. 

N: Sim, a música varia conforme o maestro… Mas, sabe, eu tenho falado com 

repórteres de polícia e alguns já me disseram: ah, é o que vende. Só que custa tão barato 

O Itaboraí, por exemplo, que não consigo acreditar que é esse tipo de venda que 

interessa aos gestores. 

S: Todo mundo sabe que banca não sustenta jornal. A questão aqui não é vender, mas 

atrair a massa. Vender é ótimo, é maravilhoso, mas não é isso que sustenta o jornal, nem 

a tiragem, nem os funcionários. O importante é comover a massa. Se você passar ali na 

banca e tiver uma notícia sobre o local onde você mora, você vai parar, vai querer ler, 

aquilo te representa, fala da sua família, do que importa para você. 
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N: E qual você considera ser o papel do jornalismo policial, nessa ideia de falar do local 

onde se mora, retratar a “realidade do povo”, como você disse? 

S: Acredito que o nosso papel principal é mostrar a falta de políticas públicas de 

segurança. O índice crescente de crimilinalidade mostra exatamente isso. A população 

está cada vez mais entregue à própria sorte e as políticas “paternalistas” não contribuem 

em nada para melhorar esse problema. Quem precisa morar em comunidade fica à 

mercê da bandidagem em todos os sentidos. Mas, o que estou tentando dizer é, o que faz 

um bom jornalismo policial é pensar no seu público-alvo. 

N: Isso é bem o que tenho ouvido. O Fluminense, por exemplo, acredita que é mais 

importante para o leitor deles saber onde está tendo assalto do que se foi preso algum 

traficante. Aqui já é o contrário… 

S: Tá, mas o cara que assalta geralmente assalta para o tráfico. É um rolo, não tem como 

você distanciar tanto as coisas assim. O cara que trafica também assalta, também 

estupra, também mata… O assaltante também consome drogas, quantas vezes você 

ouviu falar de um cara que assaltou o ônibus e tava trincadão? 

N: Olha, Selma, não acho que o fato de consumir drogas tenha a ver com a prática de 

assaltos, homicídios… O consumidor de drogas não tem rosto. não é o negro, jovem, 

morador de favela que aparece nos jornais todo dia. 

S: Não tem a ver, mas também não é só negro que comete crime e sai nos jornais. Olha 

a capa de hoje (mostra a capa com um cara “pardo” algemado), esse cara não é negro. 

Eu hoje mesmo recebi uma foto do grupo do whatsapp da polícia, olha só, quero te 

mostrar, o bandido não tem cor (não consegue achar a foto em meio a várias fotos de 

presos negros)... Poxa, queria te mostrar. Eles eram tão bonitinhos, tão... 

N: Mas Selma, todos os repórteres perguntados sobre o fato de existir um padrão entre 

os presos pela polícia, vão dizer que sim, que são jovens, negros, moradores de 

periferias e subúrbios. 

S: Eu acho que isso é besteira, bobagem. 

N: Se você for em penitenciárias, vai ver que a maior parte das pessoas encontradas 

encarceradas tem esse perfil. O que não quer dizer que negros cometem mais crimes, 

mas eles são quem saem nos jornais, eles povoam as cadeias. 

S: Sim, pode ser. Mas é porque também têm mais negros que brancos, né? Eu não gosto 

de falar assim… mas existe um estereótipo, né, que acho que é isso que você está 

falando, o estereótipo do bandido: negro, pobre, favelado, jovem – até porque ele não 

envelhece, ele vai para a vala. Só que tem uns caras que você pensa: poxa, como ia 

desconfiar que esse cara era bandido? Ele podia estar na minha casa, namorando minha 

filha. Isso é uma observação que venho fazendo a muito tempo, e você pode ter certeza: 

bandido não tem cara. Claro que tem mais isso, tem mais aquilo, agora, se você pegar 

todo dia, vai ver que não é só negro favelado que vai preso.  
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N: A minha questão é: por que são majoritariamente esse mesmo tipo de pessoas e esses 

mesmos tipos de crimes veiculados pelo jornalismo policial de O Itaboraí, por exemplo? 

S: Acho que é uma questão muito maior do que a gente pode fazer (sic). Essas pessoas 

vão mais presas porque colocam “mais a cara” para a polícia. Essas pessoas aparecem 

mais, é quem bota a cara reta. Quer ver um exemplo? A gente tem um amigo 

fotojornalista que está sendo ameaçado, supostamente por policiais, por conta de uma 

foto que ele publicou no Extra. Ele foi lá, fez o trabalho dele, fez as fotos sobre o 

reforço do policiamento, ele não tem culpa nenhuma que os policiais estavam de touca 

ninja – e existe uma determinação que os policiais não podem trabalhar com touca 

assim, cobrindo todo o rosto. Ele fez uma série de fotos normais, deixou as fotos na 

redação, e o editor, que não aparece, fica sentado na sua cadeira coberto com a cortina 

do anonimato, resolveu colocar a foto na capa, com a assinatura do fotojornalista. 

Ameaçaram até a família dele. Ele é negro, mora em São Gonçalo… e não tem dinheiro 

para fugir para o Alasca, faz o quê? Então, é o que eu tô te dizendo, é quem está na reta. 

N: Como que os repórteres se organizam aqui, quem cobre Polícia só faz isso?  

S: O que a gente faz é principalmente Polícia e Comunidade. Todo mundo pode fazer. A 

menina que está lá embaixo hoje está cobrindo Polícia, mas se precisar faz Comunidade. 

Assim como a estagiária que toca o site e todas as outras repórteres. As assinaturas 

variam nas matérias dependendo da demanda. De hoje para amanhã, por exemplo, as 

matérias de Polícia não tiveram tanta importância, tanto impacto… Tem dias que são 

seis, sete. Depende. 

N: Quantas repórteres são aqui, no momento? 

S: São poucas, Luana, Isabela, Karoline… e só, né? São três repórteres – sendo duas 

estagiárias, duas chefias, um fotógrafo e um diagramador. Aqui todo mundo faz tudo, e 

esse é o bom de ter uma equipe pequena.  

N: E o lance das pautas? Como você distribui? Luana, repórter aqui, estava me falando 

que às vezes passa antes na delegacia e depois vem para a redação... 

S: Então, elas mesmas conseguem as pautas e já vão fazendo. Não tem como elas virem 

para cá, a gente se reunir e distribuir as pautas, mandar gente para São Gonçalo, Niterói, 

ficarem indo e vindo toda hora. E tem também o fato das repórteres cativarem suas 

fontes, então elas mesmas recebem essas pautas por telefone, whatsapp… Elas estão 

sempre em contato com as fontes. Às vezes ligo para a equipe lá de baixo e pergunto: o 

que temos de bom aí? Tem morto, tem acidente..? 

N: Quem é a “equipe lá de baixo” que você tem falado? 

S: É o pessoal que trabalha de maneira móvel em São Gonçalo e Niterói. A gente usa 

muito São Gonçalo, não teríamos material para trabalhar só em Itaboraí, para sustentar o 

jornal. São Gonçalo sustenta o mundo (risos). A equipe se encontra nas delegacias, se 

deslocam para onde souberem que tem homicídio, operação, acidente, e, no final do 
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expediente, eles vêm almoçar aqui no restaurante e sobem para bater as matérias, mas já 

vão adiantando as matérias no tablet da empresa. 

N: Quando que você acha que o jornalismo policial erra? 

S: Acho que erra quando se mete no trabalho da polícia. Então, quando avisa que vai ter 

blitz, quando avisa que vai ter operação, quando divulga dados de investigação… Acho 

que erra aí, isso não ajuda em nada. A gente tem essa preocupação aqui. A cerca de 

umas duas semanas teve uma prisão em Niterói, feita pelo pessoal da 71a. aqui de 

Itaboraí, depois de fazerem uma linha de investigação. Outra parte da investigação ainda 

estava em curso. Nós demos a matéria sequinha só com a prisão, o Fluminense fez 

exatamente o contrário, deu a matéria com todas as informações sobre a investigação. 

Resultado? Um esporro coletivo no whatsapp. Se não me engano era sobre saidinha de 

banco. Gente, quando vão aprender que só pode divulgar o que foi concretizado e o que 

a policia disser que pode ser divulgado? Jornalista não é policial. O que você tem que 

ser é narradora, não coadjuvante, mas espectadora. O repórter é um contador de história, 

não tem que ser personagem da história. 

N: Sim. Então, o jornalismo policial é importante para você porque… 

S: Porque mostra a realidade da vida. Nele, é possível fazer a diferença todinha das 

camadas sociais (sic), porque não é só mulher pobre que apanha, não é só negro que 

mata, não é só pobre que trafica… 

N: Só que quando rico trafica é chamado de playboy, não de bandido, né? 

S: Para mim é tudo bandido, tudo tem que ir para a vala.  

N: Você saberia dizer qual o padrão de crimes veiculados pel‟O Itaboraí? 

S: Os mais bárbaros, com requinte de crueldade, tortura… Ah, o cara apareceu cremado, 

com o corpo todo perfurado, sem os dedos, as pernas amarradas, esse é o filé mignon. 

 Não é que eu goste...mas a gente segue uma linha popular. 

N: E você está nesse grupo de whatsapp, também entra em contato com esses policiais, 

ou fica mais com seus repórteres? 

S: Fico mais com meus repórteres, tenho o grupo mais por questão de informação 

mesmo. Às vezes pipocam coisas de madrugada, quando acho interessante já sugiro que 

eles trabalhem com aquela pauta… mas não costumo interagir muito, não.  

N: Já teve que dar alguma coisa que você não concordava? 

S: Já, o tempo todo. Hoje em dia você não é mais a pessoa que define a notícia. Você é 

obrigada a dar, obrigada a fazer a notícia. Já teve manchete aqui que dava vontade de 

sentar e chorar. Principalmente questão política, brigas, épocas de eleição… Tem 

notícia de Polícia que dói também, de acidente, de morte… Mas vou te falar que de 

bandido não sinto mais dor nenhuma. A gente naturaliza também, mas de bandido eu 
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não tenho pena. Você não pode ser passional. O cara tem que ser narrador, não pode se 

envolver. 

N: Você se sente segura nesse trabalho? 

S: Eu me sinto sim, tenho mais preocupação com os repórteres que estão na linha de 

frente. Agora, medo assim, a gente tem que ter medo de viver, né? A qualquer momento 

estamos expostas à violência. 

N: Você fica dizendo que os números da criminalidade aumentaram, a violência 

aumentou, você sente que o jornalismo policial também mudou? 

S: Mudou sim, claro. Os crimes sempre existiram, os crimes hediondos sempre 

existiram, mas não com essa frequência. As pessoas estão muito frias, muito duras, 

“matam rindo”, não têm nada a perder. A falta de perspectiva faz isso com as pessoas. O 

menino quando entra num ônibus para assaltar, ele sabe que pode matar e morrer. É 

muito triste isso.  

N: Você já pensou se o jornal tivesse que fazer uma matéria para cada uma das pessoas 

que ele mostra presas, explicando como foi o processo, se a pessoa era culpada mesmo 

pelo crime que ela foi detida, etc etc?  

S: Seria impossível, não teria espaço. Mas, em alguns casos, acontece, em geral as 

exceções, os “bam bam bans”, como o caso do goleiro Bruno. Mas é “o” caso. 

N: Tem um traficante chamado Tinenem que ganhou várias manchetes durante um 

tempo. Vocês sabem, hoje, como ele tá? Foi uma luta da polícia atrás dele, récorde de 

manchetes… 

S: Nem sabemos. 

 

Luana Souza, 29 anos, repórter 

“Sou mulher, negra, 29 anos, trabalho com jornalismo desde os 20. Meu primeiro 

estágio foi no jornal O São Gonçalo, ainda no terceiro período da faculdade. Hoje 

trabalho n‟O Itaboraí, também em um programa de cunho religioso da IURD TV”. 

N: Como você chegou ao jornalismo policial? 

L: Eu sempre gostei de jornalismo, sempre gostei muito de ler, sou muito comunicativa, 

me dava muito bem com escrita, então eu não tive dúvida na escolha da minha 

profissão. O jornalismo policial sempre foi uma curiosidade minha, eu gostava das 

outras áreas, mas tinha um apreço especial por essa, acredito que muito por conta dos 

programas que eu assistia antes, como Balanço Geral, os programas da Record, que têm 

um cunho mais popularesco, mais paternalista e não sensacionalista, como muitos 

dizem. Também cresci com meus avós ouvindo em casa aqueles Patrulha da Cidade, 

Sentinela da Tupi, aqueles programas com casos bizarros; cheguei a pegar um 
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pouquinho, quando voltava da escola, de Gil Gomes, no SBT… Achava sensacional 

aquilo tudo, mas, a princípio, queria ser repórter investigativa para solucionar casos. Só 

que depois fui vendo que não era nada disso e quis cair no jornalismo policial. Logo no 

início, ainda n‟O São Gonçalo, 2004/2005, como estagiária, conheci um repórter que 

trabalhava nesse segmento e ele me disse: ah, você gosta de Polícia, então vem aqui 

para esse cantinho ficar na roda comigo. Ali tinha uma rádio escuta, e ele ia me 

ensinando aos poucos a linguagem policial, como eles se identificavam, e eu comecei 

assim. Nós tínhamos uma chefia de reportagem competente que nos cobrava 

informações muito completas sobre tudo, placa de carro, posição das coisas, de repente 

uma ousadia, uma frase do bandido, ou qualquer coisa que poderia chamar atenção para 

o lide. Então, desde o início aprendi a buscar pelo inusitado, pelo curioso das matérias. 

Depois de fazer o estágio lá, passei para uma assessoria de imprensa do Hospital Geral 

de Bonsucesso, e, ao mesmo tempo, trabalhava no jornal A Tribuna, onde cobria as 

editorias de Cidade e Polícia, dando, claro, preferência à segunda. Fazendo isso 

consegui me formar e recebi convite do jornal O Fluminense, onde fiquei por um ano e 

dois meses. Quando sai de lá vim para O Itaboraí, em 2012, onde o foco era Polícia, 

mas fazia também muita matéria de Política. Saí daqui um tempo, foquei na criação da 

minha empresa de assessoria e recebi um convite de O Fluminense para tocar um 

programa de tevê que eu já fazia na TV Max, e ficamos quase um ano com o programa. 

Quando acabou o programa fui fazer minha pós, que me ajudou e ajuda até hoje na 

minha empresa, que eu toco em paralelo ao meu trabalho na tevê e ao trabalho aqui no 

jornal. 

N: Você estava falando sobre jornalismo paternalista, eu não estou por dentro desse 

conceito. O que você chama de paternalismo e qual a diferença para o jornalismo 

sensacionalista? 

L: Algumas pessoas até confundem esses dois termos, mas o sensacionalista é aquele 

que explora a todo momento o drama das coisas, o apelo de sempre focar o lado triste da 

coisa sem, de fato, exaltar a notícia, né? Para ficar aquela coisa dramática, triste… mas 

teatral, mais cinematográfica, embora ainda se tratando da verdade. E o paternalista é 

um jornalismo mais de cunho social, que tenha projetos sociais, que tenha uma 

preocupação com a população em si, como, por exemplo, o padrão Record e o padrão 

Rede Globo – o último tem uma linha editorial e um vocabulário mais eruditos, que não 

é de fácil entendimento de classes C, D e E. Às vezes a pessoa vai perder informações 

ali, não vai entender nem 50% do que está sendo dito. Aí eu encaro como um 

jornalismo mais elitista: mais voltado para Política, para Economia. 

N: Paternalista seria mais popular? 

L: É, se você comparar os dois jornais de meio dia, Globo e Record, RJTV e Balanço 

Geral, você vai ouvir o Wagner Montes falando de uma enchente que aconteceu em 

algum lugar, mas não querendo sensacionalizar, mas querendo dar porrada nas 

autoridades, cobrando medidas para que a população seja ressarcida de alguma forma. A 

emissora vai abraçar a causa, como se fosse dela, vai se posicionar ao lado da 



211 
 

população, para fazer o bem para ela. O que a gente tem ouvido muito falar hoje é de 

pessoas que têm problemas de saúde e, ao invés de procurarem órgãos responsáveis, 

procuram a televisão, porque ela, hoje é um veículo paternalista.  

N: Você comentou que achava que gostava de jornalismo investigativo, e depois 

descobriu que sua pegada era a policial mesmo. O que é jornalismo investigativo para 

você? 

L: Acho que investigativo é quando tem aquelas matérias mais aprofundadas, mais no 

sentido de desmascarar as pessoas, ir a fundo a qualquer custo por uma notícia, mais 

uma coisa detetive mesmo. Só que foi só pôr os pés para fora da faculdade para me 

deparar com o jornalismo policial, e eu me apaixonei. Eu não me vejo hoje – lógico, a 

gente é jornalista, vai escrever sobre tudo – mas não me vejo hoje fazendo uma pauta de 

Cultura, embora eu goste de cinema, goste de teatro, goste de samba, embora eu escreva 

textos assim para a minha assessoria, eu não me vejo, eu acho muito bla bla bla, gosto 

mais do factual.  

N: O que você sabe sobre o veículo que você trabalha? Como você descreveria esse 

veículo? 

L:  Acho que é um veículo de cunho totalmente político, sei que todo jornal tem seu 

lado político, mas, nesse caso, se a figura do diretor do jornal quiser apoiar algum 

candidato, fica explícito, porque estampam na capa, divulgam informações negativas 

daqueles que não estão apoiando, só saem fotos dos que estamos apoiando, mesmo 

quando não há um gancho político… Isso fica evidente nas matérias de Cidade, você 

pode perceber. Ainda que O Itaboraí tenha essa pegada de Polícia, essa coisa de 

escrachar o morto na capa, uma coisa meio O Povo – quando trabalhei aqui em 2012 os 

fotógrafos chegavam a brigar para ver quem ia fazer o morto. Se não tinha morto no dia, 

as pessoas ficavam tristes. Caramba, é um bandido, ok, mas é uma vida que morre, 

sabe? As pessoas perdiam a noção… E eram repórteres sanguinários, a ponto de chegar 

lá antes da Defesa Civil e arrastar o corpo do morto para que a foto deles saísse em 

melhor ângulo, porque sabia que teria destaque. Que a editoria da época colocaria no 

alto de página e lá estaria o nome dele estampado… A pessoa teria prazer em 

compartilhar aquilo nas redes sociais. 

N: Eu já vi você com foto de morto no facebook… 

L: É, selfie com a caveira (risos). Mas, entendeu-se por bem que o jornal não estava 

mais tão bem visto nas ruas. A gente escutava: você trabalha n‟O Itaboraí, aquele jornal 

a gente torce e sai sangue… Então assim, o jornal acabava aparecendo mais como 

sanguinário que informativo. Por isso hoje estamos mais sutis, damos as matérias 

bizarras, mas com uma linguagem mais sutil. Também aconteceu das famílias sentirem 

suas dores e vítimas muito exploradas nas capas, e começarem a processar o jornal por 

causa disso. Então foram essas duas vertentes: mudar a imagem do jornal e os processos 

judiciais.  
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N: E onde a questão política entra aí? 

L: A gente estava falando disso, né? A questão política é batida todo o tempo. Porque o 

atual governo de Itaboraí não agrada à direção do jornal, então, qualquer coisa que Helil 

faça é notícia batendo nele, “chove e alaga, rio sem dragagem, moradores à beira da 

miséria, buracos nas ruas”... porque o foco é porrada no Helil. Mesmo que a cidade 

esteja linda e maravilhosa, você tem que arrumar um alto de página metendo o pau nele 

para a página quatro, que é de Cidade. A ponto da própria assessoria dele ter 

reconhecido isso e já nem mandar mais release para a gente, porque sabem que a gente 

vai dar um jeitinho de distorcer o fato. Como o foco do jornal não é só Itaboraí, acho 

que o jornalismo policial na capa é só um motivo para as pessoas comprarem o jornal e 

levarem para casa.  

N: Me conta um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho? 

L: Minha rotina de trabalho é exatamente essa: sete horas da manhã acordo, às oito 

estou de pé na delegacia, e aí o fato de estar no mesmo lugar todos os dias te facilita o 

acesso às informações, você pergunta ao inspetor se aconteceu algo durante a 

madrugada, alguma ocorrência, alguma operação… pega os registros, dá uma olhada, vê 

qual é o gancho, já começa a redigir a matéria. Aí, nesse horário, a gente pega os casos 

que aconteceram de madrugada, esperamos os presos saírem pelas portas dos fundos, 

para o fotojornalista conseguir garantir as imagens. Então você acaba fazendo uma 

ronda em todas as delegacias e acaba fazendo uma ronda com os coleguinhas também, 

até porque o jornal que tem plantão de madrugada já pode ter dado algum dos casos que 

você acabou de pegar e tal…  

N: Como é sua relação com os outros jornalistas? 

L: A relação com os outros jornalistas é boa até porque nós que trabalhamos n‟O 

Itaborai temos uma situação muito ruim de trabalho, se comparada a outros jornais. É 

um jornal que é feito tirando leite de pedra, porque nunca se viu isso. A estrutura de O 

Fluminense é enorme, o jornal tem onze carros, dez repórteres, vários turnos… Aqui 

temos uma repórter cobrindo a área de São Gonçalo e Niterói, uma que fica na redação 

cobrindo a área do 35o. Batalhão, que é uma área bem menor e mais fácil de fazer, e 

todos somos amigos do pessoal da 71a., que dá os registros nas nossas mãos, a gente 

copia dali e faz a matéria.  Então as coisas aqui a gente raramente tem profundidade, 

com as lá de baixo, a 12 e a do 7o. a gente consegue trabalhar melhor. Até porque lá tem 

um fluxo maior de coisas factuais acontecendo, então, “oh, tem uma operação rolando 

agora no Salgueiro”, e aí vai a imprensa toda no comboio atrás da polícia. Então minha 

rotina é basicamente essa: fazer as diversas rondas e torcer para que tenha alguma coisa 

que você possa garantir o alto de página. Quando não tem nada de Polícia, temos que 

criar algo para ser o alto de página, tem que usar a criatividade, entra no site do ISP, vê 

os índices, pega um especialista para comentar… 

N: Você já teve problemas com algum policial? Como é sua relação com eles? 
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L: Não, sempre foi bem tranquilo, nunca tive problema. Mas é diferente, né, eu estou ali 

todo dia… Alguém que chega agora talvez não tenha tanta facilidade em conseguir as 

coisas. Às vezes os caras estão em troca de plantão, não tem muita paciência, mas a 

cumplicidade é tão grande que eu tenho a liberdade de entrar na sala do inspetor, ele já 

coloca a senha para mim, eu mesma mexo no computador, já vou vendo as 

ocorrências… nunca tive nenhum problema com barreiras. 

N: Nenhum problema de nenhum tipo? 

L: Bom, eu moro em um bairro chamado Jardim Catarina e, apesar de ser uma parte 

legal do bairro, é onde tem grande número das ocorrências, considerado perigoso e tal… 

Problema era quando o preso era algum vizinho meu, algum conhecido da minha 

família, e aí a pessoa vinha ver o que eu estava fazendo, mas eu nunca me senti acuada 

de maneira nenhuma. Fazia a matéria, estampava a foto da mesma maneira, até hoje 

nunca me aconteceu nada… se acontecer já está registrado aí (risos). 

N: Mas não é diferente, ver uma pessoa ali que você conhece, recebendo aquele 

tratamento da polícia? 

L: É diferente porque em geral a gente não imagina, né? Caramba, fulano roubando 

carros, ciclano traficando drogas… mas também já encaro com uma certa naturalidade. 

N: Qual você considera ser o papel do jornalismo policial e o seu papel, como 

profissional desta editoria? 

L: Eu acho que nosso papel é importante, sim, de informar, de ter compromisso com a 

verdade, de tudo. Mas acho que a sociedade em si é muito afetada pelo acúmulo de 

notícias e não valoriza mais nosso trabalho. Hoje todo mundo tem a liberdade de postar 

o que quer, dizer o que quer, e acho que as pessoas não valorizam e nem observam mais 

nosso trabalho. Que jovens, da nossa geração, você conhece que acompanham esse tipo 

de jornalismo? É mais interessante receber informações pelo facebook, pelo whatsapp… 

De repente para aquela senhorinha até faça sentido a leitura do nosso jornal, então, acho 

que acaba sendo um jornalismo para essa classe mais velha e tal… e para essa faixa 

etária que é a maioria, jovens, de repente não tem importância. Já foi época que isso foi 

valorizado, não mais. 

N: Mas para um cara que mora, por exemplo, no Morro do Catiço, aqui, de que forma 

você acha que a notícia escrita por você influencia na vida dele, que vai ver de repente o 

vizinho, o primo, morto ou preso no jornal? 

L: A gente acaba não tendo muito contato com as pessoas dessas regiões, mas, assim, já 

teve casos de familiares ligarem para o jornal dizendo “meu filho assaltou, mas não 

estava com arma”, e a gente tendo que dizer “como assim, senhora, a vítima falou que 

estava, consta no registro de ocorrência, o policial falou, ele pode não ter dito para a 

senhora porque essa é uma relação de mãe para filho, ele não quis dizer, mas a realidade 

é outra”. Já aconteceu também – e eu posso estar voltando em um erro de ótica aí – a 

gente pensa que bandido não lê jornal, bandido lê jornal, sim. Já teve caso de um cara 
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apreendido com drogas lá na comunidade do Inferninho, na época a polícia tinha 

acabado de prender o Pixote, e junto com o cara, dentro da mochila dele, encontraram 

um clipping de vários jornais – A Tribuna, O São Gonçalo e O Fluminense – nas 

matérias sublinharam os nomes do Pixote e dos repórteres responsáveis. Isso já tinha 

acontecido uma outra vez, quando eu trabalhei no São Gonçalo. Mas a gente acabou 

descobrindo que o cara preso trabalhava para o Pixote e depois acabou sucedendo ele lá 

no tráfico. Então ele tinha o interesse de saber como estavam as investigações, quem foi 

o soldado que prendeu, se foi a companhia destacada de sei lá onde (sic), porque esses 

caras também estão organizados em setores e subsetores, assim como os policiais. Os 

grandes chefes do tráfico (sic) lêem os jornais e querem saber o que está acontecendo… 

E os policiais para se envaidecerem, pedem para a gente colocar o nome na matéria, 

para expô-los, tem policial que posa para foto com bandido, com arma, sem a 

preocupação de ser reconhecido, sabe? Principalmente sabendo que a lei hoje é muito 

branda (sic) com relação ao crime de tráfico de drogas, quem é pego com 300 pinos de 

cocaína, por exemplo, não fica cinco meses preso, ainda mais se for réu primário… vai 

ser solto, responder em liberdade e já volta para a rua. E, se naquele ínterim,  que a 

pessoa vai solta esperar o julgamento dela – hoje todo mundo é absolvido por conta da 

superlotação dos presídios – se ela cisma de ir atrás do cara que esculachou ele na hora 

da prisão e resolve dar um teco cara? Eu acho que isso está relacionado com o número 

altíssimo das mortes de policiais, por conta do envaidecimento e exibicionismo, 

principalmente nas redes sociais… eles pensam que não, mas bandido observa, a 

população observa. 

N: E você acha que o trabalho do jornalista mais atrapalha ou ajuda a polícia? 

L: Tem as duas vertentes. Atrapalha e ajuda. Ajuda quando a gente vai envaidecer, 

“nossa a 71a. bateu a meta estipulada pelo ISP”, acho sim, que as coisas boas devem ser 

noticiadas, mas acho que a imprensa não deva ser comprada. No sentido assim, um 

 policial sempre me dá tudo em primeira mão, sempre me dá as facilidades, me arruma 

as melhores fotos, e eu me deixo influenciar por aquilo. No dia que aquele policial 

matar uma criança, fizer uma merda, quero ver a cara que o jornalista vai ter para 

escrever uma matéria metendo o pau naquele policial. Não vai ter. Então eu acho que 

por mais que exista uma relação de amizade, uma coisa tem que ficar clara ali… “você 

conseguiu prender, parabéns para você, mas se fizer uma merda, eu vou ter que dar a 

matéria e vou ter que citar o seu nome, sendo imparcial da mesma forma, embora 

sejamos amigos, mas terei que dar a notícia porque sou jornalista, sou imparcial”. Ou 

seja, você tanto ajuda quanto prejudica bastante. 

N: O que eu tenho visto nesse jornais e nas entrevistas é que trata-se de um serviço que 

usa muito a polícia como fonte. Tem matérias em O Itaboraí, por exemplo, que são 

quatro parágrafos, os quatro trazem os indicadores “segundo a polícia”, “de acordo com 

o capitão fulano” e por aí vai… fica me parecendo então um serviço de relações 

públicas da polícia, você me entende? 
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L: Primeiro, que o jornalista quer se resguardar de toda forma a respeito de processos, e 

isso acontece muito, principalmente em jornalismo policial. Por mais que o cara seja um 

bandido, um tralha, um filho da mãe, você coloca lá: Bandido assaltou, estuprou, ou 

qualquer coisa parecida, tudo nas suas palavras. Aí a família: opa, quem é você, 

jornalista Luana Souza, para falar isso aqui? Você tem prova? É diferente de você 

colocar na boca da fonte, tem que fazer isso e ainda colocar no suposto “teria matado”, 

etc. etc., para se resguardar. Outra vertente é que a polícia é sim a fonte oficial, e a gente 

precisa sim ouvi-la, e a gente nem sempre tem o contato com o outro lado da moeda 

para ouvir. Às vezes você encontra o cara na delegacia e pergunta quantas passagens 

tem, fez isso porquê… e o cara diz que é inocente, que só viu a polícia chegando, 

correu, foi pego e na saída a polícia jogou a droga no colo dele. Acontece, a gente sabe 

que a corporação é boa, mas é boa em partes. Tem a parte dos corretos, tem a parte dos 

corruptos também. Os caras precisam fazer números, volume, provar um monte de 

coisa… e ele não tem a obrigação de investigar, a diferença de civil para PM (sic), 

então, no trabalho de patrulhamento ostensivo, ele vai pegar qualquer um na rua, vai 

levar para a delegacia e o delegado que vai decidir se abre o inquérito ou não… Mas 

acontece isso sim, da gente não conseguir ouvir o outro lado, e eu acho que isso é 

proposital. Tem uma delegada adjunta, por exemplo, Monica Areal, na 74, que a gente 

pergunta se pode fazer a foto do preso  e ela, com toda ética, diz que a foto só pode ser 

feita com permissão dele, que pode se preservar se quiser, é direito dele. Outros 

delegados deixam até porque é interesse da polícia que caras que visivelmente são 

tralhas sejam escrachados mesmo. 

N: Isso é muito sério, Luana, talvez sejam um dos pontos que mais peguem na pesquisa. 

Sabe por quê? Se eu for presa, vou querer todos os meus direitos garantidos. E por que 

os direitos dessas pessoas são suspensos, sabe? 

L: Teve um caso que eu fui bem parcial e cometi uma falha como jornalista. Eu me 

coloquei totalmente na pele de uma menina, que a situação dela foi uma barbárie, não 

sei se você tem esse exemplar lá. Ela estava andando na praça aqui de Itaboraí com um 

amigo, parou um carro com três rapazes, eles pediram para os dois entrarem no carro, 

foram até a casa do menino, roubaram tudo, fizeram os dois carregarem tudo de dentro 

da casa para o carro, trancaram mãe, menino e padrasto dentro do banheiro, levaram a 

menina para uma casa, fizeram um churrasco, e estupraram a menina coletivamente, 

simultaneamente, de todas as maneiras possíveis, de onze da noite até às cinco da 

manhã, e deixaram ela, toda arrebentada, em Venda das Pedras. Enfim, a menina ficou 

num estado horroroso, conseguiu entrar em contato com a família, mas ficou dias sem 

conseguir sair na rua. Ela conseguiu ir na polícia registrar queixa, e a polícia civil 

conseguiu encontrar rapidamente os caras, expôs eles no banner – a menina falando com 

a gente, ela só sabia chorar, chorar, chorar, ela não podia nem ouvir falar no nome deles, 

que lembrava de detalhes, você não tem noção. Eu perguntei uma coisa para ela, fiz até 

uma pergunta idiota e me surpreendi com a resposta: se você pudesse ficar de frente 

com eles, você os perdoaria, o que diria para eles? Ela disse: eu não desejo por nada 

voltar na frente deles, mas eu perdoaria. Eu fiquei me remoendo por dentro, porque por 
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mim, ia lá e enchia eles de porrada… Mas, enfim, apresentaram eles no banner, depois 

que entrevistei a vítima, e a imprensa teve a oportunidade de estar frente a frente com 

esses monstros (sic), entrevistar os caras. Eu perguntei: vem cá, você fez isso? E ele: 

não, não, não… Sempre tentando amenizar o que tinha feito. Falei: olha aqui seu 

babaca, seu ridículo, se pegassem três vagabundos que nem vocês, pegassem as mães, 

as irmãs, e fizessem tudo que vocês fizeram, como vocês se sentiriam? Tudo isso a 

ponto de voar no pescoço dos caras… Os inspetores estavam impressionados, mas eu 

estava muito nervosa, tomei parte daquilo, da dor daquela menina, como mulher. Aí, o 

momento que acho que errei, quando eles estavam saindo eu disse: vem cá, vocês sabem 

para onde estão indo? Para o SEAP, vocês sabem o que vai acontecer com vocês lá, né? 

E um deles abaixou a cabeça e me disse, “sim, senhora, sabemos sim”. Os caras 

entraram para serem levados e um dos inspetores veio falar comigo, disse que achou 

sensacional o que eu havia dito, mas que tinha pecado só no que falei sobre o que 

aconteceria no SEAP. Disse que isso poderia gerar uma abertura de inquérito e 

prejudicar a polícia, caso viesse a público, e pediu que eu apagasse dos meus registros e 

dos vídeos essa parte. No dia seguinte, um dos meninos, que estava foragido, foi se 

entregar com um advogado. Eu não tinha permissão para ouvir o depoimento, mas como 

era de extremo interesse da polícia que publicássemos a matéria com todas as histórias e 

todo o fervor, o delegado me pediu que ficasse na sala do lado ouvindo o depoimento 

escondida e eu lá fiquei, de forma investigativa. Quando eu saio da sala, com quem eu 

dou de cara? Com o advogado do preso, que era meu vizinho. Questionei-o se ele sabia 

o que o menino tinha feito, se ele estava de fato defendendo ele, o advogado me disse 

que sabia, que já tinha sido expedido mandado de prisão, que não haveria como recorrer 

e solicitou que eu colocasse, por favor, a fala do menino na matéria. Aí eu disse: “não, 

doutor Carlos, eu já ouvi a confissão dos amigos dele, a vítima já reconheceu, as 

testemunhas já deram seus depoimentos… contra fatos não há argumentos. Eu não 

quero julgar, mas o senhor tem sua profissão como advogado, eu tenho a minha como 

jornalista e confesso que não consegui ficar imparcial nesse caso. Só quero que o senhor 

reflita, se algo parecido com isso tivesse acontecido com sua esposa e sua filha, se ainda 

assim teria coragem de defender esse garoto na frente de um juiz”. E ele ficou quieto. 

Eu fui pro meu canto e ele foi pro dele.  

N: Você consegue identificar um padrão de crime que tem mais destaque em O 

Itaboraí? 

L: Homicídios… os mais bizarros possíveis. 

N: Pois é, a Selma me disse ontem que são os crimes com “requintes de crueldade”, 

você tinha falado que o que te chama atenção é o que é atrativo, curioso... 

L: Por exemplo, você faz uma simples prisão, o cara é preso por tráfico de drogas... 

N: Mas é o que mais sai, né? Se a gente for contabilizar.  

L: Sim, tráfico de drogas sai muito mais do que homicídios. A gente fez uma entrevista 

com o Dr. Fabio Baruk recentemente, atual delegado da divisão de homicídios de 
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Niteró, São Gonçalo e região, e ele falou que a taxa de homicídios é muito alta, que é 

uma média de 2,5% de homicídios e que a maioria dos casos não é solucionada. Tem 

uma estatística que mostra que os homicídios passionais estavam em 10%. Teve uma 

semana que a gente fez dois casos bizarros. por exemplo, um triangulo amoroso. Uma 

mulher com dois caras, um deles metralhou a região pélvica do outro com onze tiros, ou 

seja, esse tipo de caso chama a atenção. Mas, por exemplo, o que mais acontece são os 

casos de tráfico, então às vezes para não ficar na mesmice a gente apela pra uma coisa 

engraçada, inédita, e tal. Um dia entrevistei um preso e disse: “po cara, você rodou e 

tal”, e ele, visivelmente drogado: “ah rodei mesmo, tava lá escondido dentro da mata”. 

“Qual o seu nome?”, “Jadyson fulano de tal. Ó, Jadyson com Y hein, bota meu nome 

com Y”. Aí você vai fazer a matéria e coloca: “Jadyson, com y, pediu pra escrever o 

nome correto…” você faz uma brincadeira, cria um lide mais criativo com aquilo. Tipo, 

“o cara tava visivelmente assim e assado, pediu pra tomar um suco, abusado, ousado 

ainda zombou da polícia, etc”. É o que a gente faz nas matérias de tráfico de drogas. 

Agora, as bizarrices, os requintes de crueldade que a gente fala nos homicídios, a gente 

fez um recentemente, foi muito estranho isso, a gente colocou o seguinte: homem é 

executado em ritual macabro. O cara está com braços e pernas amarrados e com um furo 

redondo no meio do corpo, como se tivesse sangrado até morrer, e sete garrafas de 

cachaça e velas, e a gente estampou a manchete da magia negra... quem quis jornal 

nesse dia não achou, a gente ganhou pela capa, pela foto e pelo título que foi 

sensacional. A gente perguntou para polícia, se foi caso de magia negra e disseram que 

não sabiam ainda. Perguntei para outro delegado: parece coisa de magia negra, não é? E 

ele responde, “realmente parece”. Foi nossa capa. Outros jornais só deram nota seca. 

N: E padrão de criminosos? O Justino me mostrou as fotos que vocês compartilham no 

whatsapp, todo mundo… 

L: Negro. 

N: Jovem. 

L: Padrão não costumo reparar muito, a policia que tem um método de identificar que é 

sensacional, dizem que bandidos do ADA usam adidas, bandidos do comando vermelho 

usam Nike e Cyclone, outra forma de identificar é pelo corte de cabelo, uns que tem 

uma cúpula em cima mais arredondada costuma ser do comando vermelho. O que a 

gente percebe do estereotipo é assim, muitos menores, tem menor todo dia. A Dra 

Monica Areal numa das minhas entrevistas falou que o fascínio pelo dinheiro fácil e 

rápido é muito grande, tendo em vista que eles vislumbram muito a ostentação, o porte 

de arma, o poder imposto na comunidade, então isso é um dos maiores atrativos. Eles 

tem alguns lemas, tipo “quanto mais nos matam mais brotamos da terra”. E porque os 

menores? Porque eles ficam 15 dias, e quando é reincidente ficam 45.. 

N: Mas não é bem assim não. Eu tenho um primo preso e ele tá lá há muito tempo por 

roubo, aqui no Patricia Acyoli. As historias que eu sei conversando com mãe são muito 

pesadas. Não dá pra naturalizar que o cara entra e sai. A gente colocou na nossa cabeça 
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que socioeducativo é mais tranquilo que outro tipo de cárcere, mas não é. A diferença é 

que quando completa 18 não tem reincidência. 

L: Eu acho valido você ouvir um delegado a respeito disso. O próprio comandante 

Salema contou que fez a prisão de uma menor de 15 anos, mulher de um bandido preso 

com drogas em casa, e ela fez fotos posando e debochando, e a família posou junto. E 

ele disse que ela só fez isso porque sabe que daqui a 15 dias ela vai sair. Eu sei que tem 

um negocio na lei, que quando eles cometem crimes hediondos, oferece risco a vida de 

alguém, crimes de maior potencial ofensivo eles ficam mais tempo, mas tráfico de 

drogas, porte de armas, eles saem rápido. 

N: Sobre a maioria de negros que são presos, a Selma disse “não é isso, vou até te 

mostrar a foto”. 

L: Tem, mas é exceção. 

N: Você acha que essa é a cara dos criminosos mesmo? 

L: Sim. É essa cara.  

N: Mas você acha que alguns crimes são punidos e outros não? 

L: Acho que quando o branco é preso ele é tratado da mesma forma, só que a coisa fica 

mais evidente quando é o negro, porque o negro é a maior fatia do bolo que tá hoje nas 

comunidades, é a maior parte discriminada. E não só isso, eles são mesmo os que mais 

fazem [cometer crimes]. Tem os pretos que se destacam, que moram na comunidade, 

que não fazem nada daquilo, que são gente de bem. Mas acho que uma coisa muito fácil 

de identificar também pelo estereótipo dele, pelo fator cultural, do funk, de comunidade, 

do jeito de se vestir, de andar. Eu acho que o policial militar identifica isso claramente, 

e a população também. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não. Quantas vezes 

entrou um negro no ônibus, mal vestido, com os pés sujos, com sandália Kenner, que 

todos eles tem e você não ficou receosa? Pensando que seria assaltada... 

N: Eu não consigo entender como vocês conseguem distanciar isso, vocês sofrem ou 

sofreram, seus parentes sofrem, preconceito porque são negros e, ainda assim, não 

concordam que todo mundo comete crime e alguns crimes são punidos e outros não. 

Vocês conseguem refletir sobre isso na hora de escrever a matéria? Porque não é por 

causa da cor da pele que a pessoa comete crimes.. 

L: Não é de fato isso. Mas contra os fatos não há argumentos. Infelizmente se é um 

negro que está traficando... nós negros somos a maioria dentro da comunidade, e isso 

ficou estereotipado, mas não há uma contradição para que essa visão preconceituosa, 

mas de fato verdadeira, seja desmentida porque realmente é a maioria, e eles são réus 

confessos, na hora que os brancos passarem a praticar crimes em série talvez isso mude, 

mas essa não é a realidade hoje. 

N: Você se sente segura? 
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L: Me sinto, acho que me sinto destemida, mas eu não deveria me sentir, principalmente 

pelo local que eu moro, Jardim Catarina, pela exposição, pois estou todo dia na 

delegacia, posso ser vista pela família, etc. Teve um caso que a Selma até brigou 

comigo porque eu briguei na delegacia, porque a mãe não queria que eu fizesse foto do 

preso, aí discutimos e ela me ameaçou. E eu chamei o inspetor, entrei na delegacia e saí 

pela porta dos fundos. Cheguei na redação e contei pra Selma, que brigou comigo como 

se fosse a minha mãe. Depois eu entendi. 

N: Da polícia você não tem medo? 

L: Não. 

N: O que você acha que poderia mudar nesse veiculo em que você trabalha? Segurança, 

por exemplo. 

L: Acho que falta segurança no trabalho, deveríamos ter coletes de imprensa, que na 

televisão tem e no impresso não. Você não tem apoio psicológico, porque nem todos 

tem estrutura. Eu tenho, mas se eu falto e colocam um outro repórter, ele vai ficar com 

aquilo na cabeça. Deveria ter auxilio psicológico, não sempre mas periódico. Deveria 

ter rodízio dos jornalistas porque a gente fica visado sim e tem certos momentos que a 

gente precisa ser esquecido. E tem que melhor a estrutura mesmo, porque nós temos um 

jornal pequeno, que a gente tira leite de pedra, que a gente tem um repórter e um carro 

pra acompanhar policia, fazendo 7 horas por dia… 

 

Vinicius Rodrigues, 29, jornalista 

“Sou pardo, nunca sofri preconceito de cor, mas por ser carioca no Rio Grande do Sul”. 

N: Você já foi assaltado? 

V: Sim, uma única vez na rodovia do contorno, foi no inicio da noite, entraram dois 

caras em Neves e anunciaram o assalto. Assaltaram todos no ônibus. Uma menina falou 

que tinha um cartão de memória importante e um dos bandidos devolveu. 

N: Como foi sua trajetória no jornalismo? 

V: Eu sempre gostei de casos de polícia, desde a faculdade. Eu queria esportivo, mas 

sempre gostei de polícia. Também por estar num contexto em São Gonçalo onde tive 

amigos e conhecidos envolvidos com casos de polícia. Comecei estagiando no O 

Itaboraí, já fazendo Polícia. No primeiro dia cobri um assassinato de um taxista, após 

um assalto. Isso me deixou nervoso. Mas tive dentro da redação o apoio dos colegas, 

que diziam que eu ia me acostumar. Fiquei um ano fazendo Polícia e depois passei a 

fazer  Cidade também. No O Fluminense fiz um pouco de tudo, mas hoje estou há um 

ano fazendo polícia e como subeditor da editoria. 

N: Como você enxerga o veículo em que você trabalha em termos de linha editorial? 
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V: O Fluminense, por mais que ele siga essa parte Polícia forte, ele é conservador. Ele 

tem como objetivo atingir mais a zona sul da cidade. Isso eu ouvi de um editor, que um 

tiro na zona sul é diferente de um tiro na zona norte. Seu eu tenho um tiroteio que 

acontece no morro do estado no centro, e não matou ninguém, é mais um tiroteio. Agora 

um tiro disparado na praia de Icaraí tem uma repercussão muito maior. O que é 

diferente no O São Gonçalo e no O Itaboraí. No O Itaboraí a gente fazia questão de dar 

foto do cara que foi preso porque roubou um saco de arroz, se tiver morto é o que vai 

vender. Era isso que eu ouvia dos editores, o que vende é morto na capa do jornal. Já no 

Fluminense não, a melhor capa pode ser o morto numa determinada situação, mas a foto 

que vai sair é mais discreta, escondida, e claro, com um peso muito maior dependendo 

da região. Então é um jornal muito conservador, que tenta chamar a atenção para o 

problema, mas mantendo suas raízes em querer atingir a zona sul.  

N: Sobre a repercussão maior na zona sul, na minha análise isso está claro, apesar de às 

vezes ser a mesma capa nos três, a abordagem do O Fluminense é diferente. 

V: Exatamente. Por exemplo, quando tem um tiroteio no complexo do Viradouro, a 

gente vai ouvir os moradores da Rua Mario Vianna, que fica em Santa Rosa, como se 

sentiram com esse tiroteio. Isso é muito claro n‟O Fluminense. 

N: Você diz que a repercussão é maior na zona sul, então qual seria a função do jornal 

em gerar essa repercussão?  

V: Eu acredito que o problema existe independente do local, ele precisa ser analisado. 

Mas por exemplo, as fontes que nós usamos pra abordar determinada matéria podem ser 

diferentes. É tudo questão de foco. O foco será diferente. Nós vamos ouvir pessoas 

representativas na cidade que falam do problema atingindo a zona sul. Eu acredito que o 

papel que a gente deve seguir é tratar o problema como problema e não direcionar de 

acordo com o local. Isso acaba sendo diferente do que eu penso, mas sou funcionário. 

Porque que não vamos lá na área perguntar sobre o problema? O que o morador acha e 

não o que o morador da zona sul acha, porque atrapalhou seu sono, ou sua caminhada, 

etc. 

N: Você pode descrever sua rotina? 

V: Eu trabalho de duas as nove, tenho um programa na TV O Fluminense sobre 

segurança publica, gravado às segundas e sempre convidamos autoridades. As pautas 

são factuais em sua maioria, mas trabalhamos também com produção de pauta pro final 

de semana. Os assuntos são escolhidos para repercutir de maneira macro o que 

aconteceu durante a semana. A gente trabalha normalmente com matérias factuais e 

principalmente com as redes sociais. A gente segue comunidades de violência e apura, 

vai nas delegacias e isso se torna pauta. Já encontramos vários assaltos assim.  

N: Você faz ronda? Qual é a sua relação? 

V: Fazemos rondas e abrimos canal com leitor, através de whatsapp, email. Já aconteceu 

de fazermos matéria sem sair da redação. Mas normalmente fazemos ronda nas 
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delegacias e batalhões, com telefone e contato direto. Temos o whatsapp com os 

comandantes dos batalhões de São Gonçalo e Itaboraí. Os policiais passam pro 

comandante e ele passa pra gente. Então bomba o dia inteiro. Ele passa fotos.  

N: Todos os jornalistas? 

V: São os jornalistas que se conhecem, em geral de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, dos 

principais veículos, essa galera que você esta entrevistando. E isso acaba facilitando 

muito nosso trabalho. Às vezes eles passam umas coisas um pouco mais exclusivas. 

N: Você se considera um jornalista policial? Você faz exclusivamente matéria de 

polícia? 

V: Não me considero, mas estou me acostumando a fazer isso, estou fazendo pós em 

jornalismo investigativo, então acaba indo pra essa área, mais policial, que eu tenho 

gostado mais. Hoje eu faço Cidade também, mas tenho feito e gostado mais de policial. 

N: E qual a diferença entre o jornalismo policial que você faz todos os dias e o 

jornalismo investigativo? 

V: A diferença é muito mais o tipo de assunto que se trabalha. Por exemplo, hoje eu 

faço muito mais matérias factuais, mas no jornalismo investigativo eu teria que ser um 

repórter especial pra ter uma determinada pauta e dentro dela eu me aprofundar, então 

acho que é a questão do tipo de apuração que você faz. No jornalismo investigativo a 

apuração é muito maior e demanda muito mais tempos. 

N: E quantas matérias você faz por dia? 

V: Três matérias normalmente de polícia, quando não tem mais coisas, tem dias que 

faço cinco, seis, mas tem dias que faço uma matéria, deixando de lado o que eu acho 

menor (por exemplo, um pequeno traficante), pra fazer uma maior (um arrastão na BR). 

Eu tenho essa liberdade do meu editor. O editor fala que prefere que dê duas matérias 

muito boas do que cinco notas. Mas tem dias que não temos nada. A média são de duas 

a três matérias por dia de policia. 

N: Porque você acha que alguns repórteres são os que mais aparecem na editoria de 

polícia, apesar do seu veículo ter flexibilidade entre as editorias? 

V: Eu acredito que seja direcionado e tem a questão da busca também. Quando eu chego 

no jornal e não sou pautado eu busco a pauta. Tem a ver com como a gente procura 

produzir a matéria. Então é mais o foco que o repórter dá na matéria. Eu procuro apurar 

melhor a informação, ver quantos fatos iguais aconteceram no mesmo local em 

determinado período de tempo, pra saber se a mancha criminal é maior. 

N: Você acha que isso é um jeito de cobrar das autoridades? 

V: Eu trato dessa forma. Quando vou ouvir do comandante porque teve assalto, eu 

lembro dos últimos e pergunto “quantos mais a gente vai ter?” Estamos tendo problema 
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com o batalhão 12 de Niterói, porque a gente cobra isso. E o comandante costuma dizer 

“poxa vocês só me dão porrada” “vocês buscam coisas que ninguém ta dando”. O que 

 que isso quer dizer? 

N: Acho que é pra desestimular. 

V: É pra desestimular, de certa forma. Por exemplo, Riodades no Fonseca é um local 

que a gente sempre recebe informação das pessoas, é um local onde ninguém sai depois 

de 19 horas. É certo de ser assaltado. Aí a gente produziu uma matéria no final de 

semana, lembramos dos arrastões que aconteceram, e dissemos que só ali no Fonseca, 

que tem a maior incidência criminal da zona norte de Niterói, segundo dados do ISP, a 

gente descobriu que tem varias ruas que já viraram rota pra bandidos. Então a gente 

produziu uma matéria maior. Então é tudo uma questão do que nós como repórteres 

estamos olhando aqui ali e também de uma certa atenção do que acontece ao redor. 

Então não que eu receba pautas melhores, mas é questão do que a gente oferece pro 

jornal dentro daquele assunto e do que a gente busca também.  

N: Mídia é meio, então não deveria ser o papel dela cobrar das autoridades. O que você 

acha desse fardo que recai sobre o jornalista de cobrar das autoridades? 

V: De uma certa forma, algumas responsabilidades acabam se transferindo. Quando tem 

crime em algum lugar a primeira coisa que as pessoas fazem é cobrar da policia e do 

jornal. Como se fosse papel nosso trazer a solução. Hoje em dia, não só os repórteres 

mas o veículo acabam tendo uma responsabilidade que não é nossa. Porque a gente vem 

cobrando isso, então quando uma pessoa vê que teve resultado a matéria, e isso é 

bacana, isso é bom por um lado mas por outro aumenta a responsabilidade. E a gente 

conversa com as autoridades, principalmente com a autoridade policial, e eles não 

entendem, porque eles querem que a gente de o que é bom pra eles mas que a gente não 

cobre o que precisa ser cobrado. Então acredito que hoje está havendo uma inversão de 

responsabilidade. Então pro problema ser resolvido eles recorrem à imprensa e não a 

autoridade policial. 

N: Acaba havendo uma perda de credibilidade por parte da polícia também. 

V: Sim, totalmente, não só da polícia, mas a gente vê isso muito claro com o município. 

As pessoas veem que o problema não resolve e culpa o prefeito. Acabam culpando a 

própria imprensa que não cobra. Hoje eu posso dizer, a polícia perdeu a credibilidade, 

no Rio, em Niterói. Em São Gonçalo tá voltando a ter porque tem um comandante 

operacional. Mas não é papel da imprensa trazer a credibilidade da polícia, porque 

nosso papel é trazer a notícia, então isso acaba trazendo uma porrada um pouco maior 

neles. 

N: Porque você acha que a editoria de polícia foi suprimida pela de Cidade no O 

Fluminense? 
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V: É uma boa pergunta. Eu não sei responder. Dentro da redação se separa, mas no 

próprio site novo não se separa, outro dia fui pesquisar uma notícia e não achei no site a 

parte de Policia, tá tudo em Cidade. Na pratica está separado. 

N: Pode ser uma questão de identidade do jornal. 

V: Nunca foi o forte do jornal as matérias de Polícia. Nunca foi o forte do O 

Fluminense. É uma questão mesmo de você situar as matérias. Tem dia que se você 

tiver uma quantidade de matérias de Polícia que não preenche a página você coloca uma 

de Cidade. 

N: Isso confunde um pouco, porque se tem uma matéria sobre um buraco na rua e isso é 

resolvido, as pessoas vão achar que o buraco da criminalidade será resolvido também, 

não? E é diferente com Polícia... 

V: Sim, é diferente. E isso é muito louco porque, por exemplo, a facilidade de você 

fazer matéria de Polícia, acaba sendo o seguinte: você não precisa ter uma relação muito 

grande com assessoria, normalmente as matérias começam e terminam no mesmo 

ponto, o máximo que você vai fazer é ligar para o delegado e perguntar se o cara ficou 

agarrado ou não, ou o que será feito… Mas quando a matéria é de Cidade, como a do 

buraco, você acaba tendo que cobrar o que seja feito depois. Você vai ter uma relação 

com a empresa e vai ter que publicar a resposta deles. O Fluminense, por exemplo, tem 

uma parceria muito bacana com a Águas de Niterói, muito grande. Então, a gente faz de 

tudo para sair a matéria com a resposta deles. Matéria de polícia não, se o comandante 

não falar a gente diz que não falou e pronto. A gente toma um cuidado bem maior com 

Cidade. 

N: Pra você qual é o papel do jornalismo policial? Porque é importante pra sociedade? 

V: Primeiramente eu sempre me coloco como morador da cidade. Então pra mim como 

jornalista, fazendo Policia, eu acabo tornando as matérias como algo pessoal, 

principalmente se forem locais que eu frequente. Então é entender que esses assuntos 

como problemas que podem acontecer comigo. Não conseguiria dizer o que eu estou 

trazendo pra sociedade, mas posso dizer que os problemas de segurança publica que 

acontecem na cidade eu trago comigo. Se tiver um tiroteio em Santa Rosa eu vou ficar 

com aquilo na cabeça e o leitor que cobra também é minha família. Eles são os 

primeiros a entrar em contato e falar que o problema X acontece perto da casa da minha 

avó, etc. Então eu quero ver a cidade melhorar. 

N: Mas você acha que melhora? Que a cidade vai ser de fato modificada? Porque parece 

que as matérias são sempre as mesmas todos os dias. 

V: Sim. Mas eu acho que vai transformar sim, temos um caminho grande, mas acho que 

vai transformar. Nós jornalistas policiais deveríamos nos unir mais sobre o tipo de 

cobrança que fazemos. Por exemplo, um menor apreendido é só mais um menor 

apreendido, então acho que gente tem que trazer um problema maior sobre aquilo. 

Então esse é meu papel. Eu já tive problemas resolvidos com matérias minhas então a 
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partir desse exemplo eu pego como uma coisa maior. Eu fiz muito tempo matéria 

falando sobre policiamento no largo do Marrão. Muita gente pediu isso, e hoje ta tendo 

policiamento. Então acredito que a coisa aconteceu, pode ser romantismo, mas eu tenho 

essa esperança que se agente continuar fazendo esse jornalismo policial com 

responsabilidade eu acredito que as coisas vão melhorar, e eu já tenho visto isso, já 

tenho esse feedback, nas redes sociais por exemplo. Então acredito que tem acontecido 

e a sociedade tem visto. Mas acho que tem que ter responsabilidade de todos os 

veículos. De não ser só um problema policial, mas que tem um problema maior. E não 

pensar só no lucro do jornal, por exemplo uma pessoa sem cabeça na capa vai vender 

mais, mas é isso que é legal? Tem que ter responsabilidade não só pra gente mas pra as 

autoridades. 

N: Venda de jornal não paga os jornalistas, o que será que significa essa venda pro 

jornal? As pessoas procuraram meses depois o jornal que tinha uma cabeça na capa? 

V: Já trabalhei no O Fluminense e no O Itaboraí. Eu acho que você anda em cima do 

muro, por exemplo, se eu tiver fazendo uma matéria na região oceânica falando que tem 

muitos assaltos ali e que as pessoas tão se mudando eu vou atingir de certa forma o 

jornal porque prejudico as empreiteiras que anunciam no jornal. A primeira coisa é 

saber se posso publicar. O que eu ouço, por exemplo, é que o caras vão anunciar um 

mega empreendimento ali então é pra tirar que as pessoas tão se mudando. No O 

Itaboraí por mais que tenha anunciantes, que sustentam, a linha editorias não é essa, é 

um jornal mais político. No O São Gonçalo se o cara perdeu a cabeça no Jardim 

Catarina isso vai sair, porque a credibilidade com a população vai ser maior. Eles sabem 

que vão bater o recorde de vendas. E quando você vai falar com o anunciante você 

coloca isso. As vendas terão representatividade dependendo do anunciante que você 

quer trazer. O cara que vai anunciar um empreendimento imobiliário no O Fluminense 

não vai anunciar no O São Gonçalo, e isso interfere na sua capa. 

N: Você consegue identificar um padrão de crimes que sai mais no Fluminense? 

V: Roubos, tráfico de drogas nem tanto, já tá banalizado. Arrastões por exemplo sai 

muito. Principalmente quando sai os dados do ISP, a primeira coisa que a gente vê é 

roubo a transeunte e ao comercio. É o que mais tem acontecido. 

N: E o que mais aparece no whatsapp dos policiais com jornalistas? 

V: Engraçado, é trafico de drogas, prisão por trafico de drogas. 

N: Que é o que mais encarcera hoje. 

V: Sim, eu te mostro aqui o whatsapp (mostra o celular). Olha, ocorrências 7º batalhão e 

35º, por exemplo, olha, Salema, o comandante… ta vendo? Trafico de drogas. O que 

eles fazem, tem as ocorrências, menores eles colocam de costas, ta vendo? E maiores 

não. Isso são os próprios policias que fazem e mandam pra ele. Já peguei menino aqui 

de 13 anos, mas é isso. 
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N: Você consegue descrever um padrão de criminoso que mais sai no jornal? 

V: Negros. A maioria.  A gente costuma dizer que “esse tem cara de tralha”, em 

determinado tipo de bandido. A maioria deles são moradores da própria cidade, de áreas 

mais pobres, que por serem de comunidades próximas do asfalto, fazem o crimes de 

oportunidade. A maioria tem entre 15 e 25 anos e são negros. 

N: Essa história no whatsapp todos contaram só que eu não tinha visto. 

V: Tem dia que eu acordo cedo, ligo o celular e tem 300 mensagem de ocorrências que 

aconteceram de madrugada. É muita coisa. 

N: Alguma vez você já teve que fazer algo que não concordava? 

V: Várias. 

N: Por exemplo? 

V: Apreensão de menor, por exemplo, pro editor é... a gente fez uma caso de uma prisão 

de um menor com fuzil e três dias depois ele foi preso novamente, por exemplo, o foco 

que eu tenho que dar é essa questão do “prende e solta” e o grau de perigo que esse 

menor gera na sociedade. E eu não concordei em dar esse caráter a matéria. E eu queria 

tirar o foco policial e colocar o foco social. Então teve mal estar, teve um incomodo pra 

mim mas eu tive que fazer. 

N: Teve algum caso que te marcou nesses últimos anos? 

V: Na verdade duas coisas me marcaram. O caso que me deixou mal foi de uma mãe 

que era de primeira viagem e ela amamentando acabou dormindo e asfixiando o bebe. E 

queriam incriminar a mulher. Isso me marcou bastante porque toda a imprensa... ela já 

tinha problemas anteriores, com drogas, etc, mas a gente via claramente que ela não 

teve problema nesse. Então a gente acabou cobrindo o enterro da criança e isso me 

marcou bastante, e outra coisa foi uma perseguição que teve na praia de Icaraí, onde 

tinham cinco envolvidos e quatro eram menores. O mais velho tinha 17 e eles fizeram 

arrastão na Cantareira, um acabou morrendo e outro baleado. Isso me marcou pela 

brutalidade do que fizeram e pela pouca idade. 

N: A Selma fala desse jornalismo como algo mais romântico, mas são poucos casos que 

marcam então, em grosso modo, parece uma fábrica de noticias que se assemelham. 

V: Sim, eu trabalhei com ela e ela sempre tratou desse jeito. Mas hoje em dia eu 

acredito que até pra própria imprensa já está tão saturado, já fugiu tanto do controle, que 

a gente está trabalhando o caso pelo caso. 

N: Alguma vez você já ouviu o suspeito? 

V: Sim. 

N: E já chegou a sair? 
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V: Sim, por exemplo, teve o caso do marido que matou a esposa num terreiro de 

umbanda, que assumiu o assassinato, e eu o ouvi. Hoje em dia, o que está acontecendo, 

é um pedido da própria chefia da Secretaria de segurança pública, então eles tentam ao 

máximo evitar. Mas tem casos em que o cara é apresentado no banner e a gente tenta 

falar, alguns delegados deixam e outros não. Mas já falei com preso que afirmou ter 

matado e que era pra ser preso mesmo, porque se for solto iria fazer de novo. 

N: Você se sente seguro trabalhando como repórter policial? 

V: Não. 

N: Mas você nem pensa muito nisso né? Só trabalha? 

V: Só trabalho. Mas já sofri ameaças fazendo matéria, de um preso que olhou meu 

crachá e ficou dizendo “Vinicius né?” “do Fluminense” “vou te procurar no face” “vou 

te procurar nas redes sociais” “eu sei onde é o jornal”. Mas eu tento abstrair. A minha 

insegurança não é pela matéria, é pela insegurança normal como morador da cidade. Já 

aconteceu de um fotógrafo fazer a matéria e encontrar o detido depois no shopping e ser 

encarado. Isso nunca aconteceu comigo. 

N: Você não tem medo da polícia? 

V: A minha relação com a polícia é muito profissional. Pra não criar vínculo. 

N: Você não fez amizade? 

V: Depois de muito tempo sempre lidando com o cara, eu acabo adicionando no 

whatsapp. Tenho amigos policiais mas já eram antes. Eu tento ser ao máximo 

profissional, pra não ter problema depois. Mas não é comum eu ter os contatos. 

N: Você já fez incursão em favela com policial? Dentro do carro? 

V: Sim, por exemplo, ha três meses no Caramujo a nossa equipe ficou presa num local 

recebendo tiro. A gente fazendo a incursão, era uma varredoura no local e fomos juntos. 

Estávamos perto do DPO, eles receberam uma denuncia de que estava tendo venda de 

drogas no local e foram. Só que eles foram pro local errado, numa rua sem saída num 

descampado. Teve muito tiro pra cima da gente. E eu escrevi abaixado. Ficamos 15 

minutos nesse sufoco. Já aconteceu também de subirmos no Rio, da gente ver o 

criminoso vendendo drogas e ele falar pra gente ficar a vontade, mas não fazer foto. 

N: Isso não te assusta? 

V: Me assusta, mas ao mesmo tempo não me amedronta ao ponto de desistir.  

N: Alguns dos jornalistas entrevistados disseram que já viram policial distribuindo 

drogas depois da apreensão, inclusive pra eles. O que é algo contraditório e fica bem 

claro o recorte de raça e classe nessa atuação. E alguns desses policiais são negros, tem 

origem pobre e vieram do mesmo lugar. E fica muito claro que a guerra as drogas é uma 
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guerra aos pobres e está sem saída. E pergunto a alguns sobre o que acontecerá quando 

legalizarmos as drogas. 

V: Eles vão encontrar outras formas de lucrar. Acredito muito e conheço policiais 

honestos, mas tem outros que forjam situações. Já vi policiais separando a droga e 

colocando no bolso. Ou é pra consumir ou pra forjar. Eu já vi situações assim. 

N: E isso não pode ser notícia de jeito nenhum? 

V: Isso não pode ser notícia. Eu acho que quando acabar as drogas vão arrumar outro 

motivo de lucrar com o pobre favelado. Eles tão sempre se reinventando. 

N: O que você acha que podia mudar na cobertura do veículo em que trabalha? 

V: Varias coisas. Equipamento de segurança, principalmente. 

N: E o jeito de cobrir? Se você pudesse reinventar o que faria? 

V: Difícil dizer isso. Mas apesar de gostar, tem muita coisa que eu acho errado em 

relação ao nosso tipo de cobertura. Por exemplo, o foco que a gente da na matéria. 

Jornalisticamente falando, a gente tem que fazer algo que não faz, como tratar o crime 

como algo social e a gente não faz. Se tivesse que começar do zero o ideal seria tentar 

entender a origem do problema. E a gente sempre trata como mais um. O crime como 

crime. Se eu pudesse começar do zero eu faria isso. 

 

Renata Sena, 27 anos, repórter 

“Meu nome é Renata Sena, tenho 27 anos, já é complicado pelo fato de ser mulher 

negra. Nunca sofri preconceito de cor, mas quando se chega numa comunidade em 

alguns momentos os próprios moradores veem você como um espelho de poder te 

abordar, então acham que você também vive naquele meio. As vezes isso facilita, mas 

se você chega com a polícia isso acaba sendo um fator contra porque elas acham que 

por você ser parecida você tinha que estar junto delas”. 

N: Mas você sente isso? 

R: Sinto. 

N: Mas já te falaram alguma coisa? 

R: Não falaram mas a gente sente essa abordagem. E já ouvi caso de mulher que bate 

em homem, e achar que temos que defender a mulher, mas temos que mostrar o que 

aconteceu. Independente de ser certo ou errado. Sem diferença de gênero, de cor. Mas a 

gente sente isso. 

N: Como foi sua trajetória de jornalista até aqui? 
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R: Comecei n‟O São Gonçalo como estagiaria, no 4º período, e sempre tive uma 

identificação muito grande pela editoria de Polícia e no São Gonçalo também pelo chefe 

da editoria na época, o Charles Rodrigues, ele era chato demais, reclamava de tudo, mas 

era tipo pai que mostrava os erros, então ele era um professor pra mim. Com isso fui me 

apegando cada vez mais a editoria, e praticamente fiz um estagio inteiro voltado para a 

editoria de Policia. Depois fiz assessoria de um político, que não é minha vibe, depois 

fiquei dois meses no O Itaboraí, e voltei pro São Gonçalo como repórter. 

N: O que você sabe sobre o veiculo que você trabalha em relação a linha editorial? 

Como você o descreveria?  

R: O nosso jornal, a editoria do jornal, a gente dá a mesma importância, para Polícia, 

Serviço, Saúde. Existe repórter por editoria, mas a gente faz tudo. Se eu estiver perto do 

acontecimento terei que fazer. O jornal da a mesma atenção pra todas as editorias, tanto 

que é a mesma quantidade de paginas para todo mundo. Só que o que o publico mais se 

atrai é a Polícia, pelo menos é que sentimos na rua. Sentimos uma aproximação maior 

no caso de polícia, mas o jornal dá o mesmo valor. 

N: Mas a capa é diferente. 

R: Normalmente a primeira dobra é Polícia, a segunda é Serviço e Geral. Mas acontece 

às vezes da primeira dobra entrar Política. Como a gente sente mais resposta do publico 

sobre Polícia, na primeira dobra entra Polícia. Mas na segunda entra as outras. 

N: Tem muita gente n‟O São Gonçalo? Você acha que tem quantos repórteres? 

R: Estagiários são 10. Repórter em torno de 20, se a grade estiver completa. 

N: Mesmo com essa quantidade relativamente grande de funcionários, não existe essa 

divisão tão radical de editoria por repórter? 

R: Acho que não tem como dividir. A editoria de Polícia chega as 7 horas da manha, às 

8 horas chega a equipe de geral. Às 10 horas chegam os estagiários que dão apoio a 

quem ta na rua. Aí as 10 horas chega outra equipe para dar suporte. Se uma equipe está 

enrolada a equipe de suporte dá o suporte. Às vezes a equipe de 8 horas está em Santa 

Isabel e está acontecendo uma manifestação no Gradim, e a equipe de Polícia está 

próxima. Então é mais rapido deslocar a equipe de Policia pra lá, pensando na logística. 

E isso também é bom porque ficam duas equipes o dia inteiro. Sábado e domingo é por 

escala, e a gente faz de enterro a inauguração de posto de gasolina. 

N: Você pode me descrever sua rotina de trabalho? 

R: Não temos muita rotina especifica. Mas num dia normal eu chego, leio os jornais do 

dia, dou uma olhada rápida na internet e pego minha pauta, se tiver que marcar faço as 

ligações, se não vou pra rua. Mas em Polícia normalmente os dias são atípicos, chego na 

redação e a pauta já está pronta na saída, com a secretária. Isso é comum. Então a gente 

não consegue ter muito uma rotina. Quando eu pegava às 7 horas era mais rotineiro, 
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porque temos que fazer a ronda policial. a pessoa que chega primeiro já está com todas 

as repostas. Não tendo nada vamos pra delegacia, se tiver vamos pro destino. Então 

quem chegar de manhã tem mais rotina. Por exemplo, vou cobrir um tiroteio no largo da 

batalha, na volta passo pela 78º e pela 76º, e quando chega na redação damos o 

feedback, do que não conseguimos fazer. 

N: E vocês tem um pouco de liberdade pra valorizar uma pauta no lugar da outra, por 

exemplo? 

R: Isso acontece mais com quem tá na rua. Mas se for uma pessoa inexperiente no 

jornal, ou seja, não conhece as prioridades do jornal, aí tudo a gente sempre passa para o 

chefe de plantão, mas existem situações que você pode falar, olha, ta acontecendo uma 

prisão na 74, mas estou aqui na 73 esperando algo melhor que está pra chegar, se você 

passar pro chefe que o que está vindo é melhor ele manda você ficar, e manda outra 

equipe pra 74. Mas aí você botou uma aposta na mesa e tem que cumprir. 

N: O que você avalia que seja a prioridade do O São Gonçalo em relação a Polícia? 

R: Não digo prioridade do O São Gonçalo. Não é desmerecendo, mas um preso, a 

menos que seja “o preso”, tipo pixote da coruja foi preso, todo mundo tá dando, a prisão 

dele é “a prisão”. Agora, vapor da Coruja foi pego com 100 capsulas de cocaína, além 

disso estar em meia hora no site da policia civil é só mais um preso. Quem vai ver como 

importante esse jornal ou já foi assaltado pela pessoa ou é da família. Agora, se eu deixo 

de fazer um preso desse porque estou na delegacia esperando uma exclusiva de um 

inquérito que eu já estou buscando, é muito melhor, então nem é questão de prioridade 

do jornal, é você sentir o que chamaria mais atenção. O preso é só mais um preso. 

N: Agora, por exemplo, no O Itaboraí os entrevistados disserem que o que chama mais 

atenção é o mais bizarro, lá se tiver uma cabeça achada será a capa. O Fluminense vai 

priorizar a zona sul de Niterói. 

R: A nossa prioridade é matéria com historia. Por exemplo, um homicídio não é só um 

homicídio, meu chefe diz, todo corpo tem uma história, se o corpo ali não tem historia, 

vai ter a historia da família. Nossa prioridade não é dizer que Bruno da Silva Souza 

morreu com um tiro na cabeça. É dizer que o motoboy saía de casa pra pagar conta de 

luz e que o vizinho de 10 anos viu, nossa prioridade é contextualizar a informação pro 

leitor, por isso a gente tenta envolver o crime numa historia porque RO (registro e 

ocorrência) a gente encontra na delegacia, quem foi, onde foi, a gente encontra na 

delegacia, não precisa ir no local do crime. No local do crime a gente busca mais 

informação ao redor. Então tudo tem uma historia, e a gente tenta trazer a historia 

completa. Então tem um homicídio sem cabeça, no O Itaboraí vai ser a manchete, no 

nosso se tiver uma escuta telefônica que ajudar a esclarecer um crime de dois meses 

atrás, a escuta vai ter mais importância se a matéria tiver completa do que o homicídio 

sem cabeça. Ate porque a gente não coloca mais essas imagens, gritantes, de corpo 

estirado. 
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N: Mas por quê? Você pegou essa transição? 

R: Acho que é por questão de publico mesmo. Quando eu era estagiaria ainda saía essas 

imagens mais gritantes. Não houve declaradamente o “não vamos dar”. Acho que não 

contextualiza trazer matéria trazendo aspas da mãe, da família, e não cabe fazer isso e 

colocar a foto da vítima. Então o jornal foi caminhando assim de acordo com a 

articulação da editoria. Aos poucos foi tendo essa transição.  

N: Às vezes a cabeça achada vai ser a nota e vocês vão priorizar outra coisa... 

R: A cabeça achada vai sair no jornal. Provavelmente a foto vai ter um angulo diferente, 

dentro de um caixote. Isso vai sair. O Itaboraí hoje assume o lugar do antigo O Povo, 

onde o sangue é a prioridade, é a editoria do jornal. Não é o caso do nosso jornal, vai 

sair, mas se tiver uma matéria mais completa ela vai ganhar destaque. 

N: Você acha que isso tem a ver com o que? Perfil de reportagem? Editor? Porque deixa 

de dar uma coisa? 

R: A gente não deixou de dar. 

N: Mas deixou de priorizar. 

R: Muita coisa não chega pra gente na redação, mas existem pesquisas de campo que 

apontam se as pessoas gostam de ver sangue, por exemplo. Eu não tive acesso, mas 

acredito que as pessoas disseram que não gostam, senão não teria mudado. Mas não foi 

de uma hora pra outra, foi uma mudança sutil. Os fotógrafos continuam fazendo as fotos 

fechadas e as fotos abertas. Do mesmo jeito. Mas de fato, o que contextualiza mais é a 

foto aberta, sobre o ambiente. O contexto. Se uma pessoa vai ver o corpo e por um 

motivo desmaia, não cabe fazer uma foto do corpo e outra da mãe desmaiada, tem que 

mostrar que a mãe desmaiou por causa do filho morto. Então a imagem aberta acaba 

ganhando mais força, e isso foi acontecendo meio que de acordo com a necessidade, não 

houve uma decisão de “não vamos mais fazer”. 

N: Você se considera uma repórter policial? E porque alguns repórteres acabam 

aparecendo mais que outros nessa editoria? É uma afinidade? Mais dedicação? 

R: Não acho que é questão de dedicação. Uma coisa vai levando a outra. Tipo, a gente 

diz que Celso é mestre, a gente chega no jornal e pede logo ajuda, porque ele tem anos 

de profissão e muita experiência, então de fato é uma das inspirações, mas existe um 

pouco de tudo. Eu acabei me identificando mais com a área, então se tem polícia eu vou 

e os outros repórteres vão cobrir outra coisa. Mesma coisa com Celso. Se der pra 

esperar nós fazemos, se não vai outra pessoa. Com isso a gente cria mais fontes e 

surgem mais matérias. Então raramente o estagiário vai hoje pra delegacia e vai 

conseguir matéria. E por “estagiário” eu digo as pessoas que estão comeando agora no 

jornal, porque não tem conhecimento na área.  

N: E você se considera repórter policial? 
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R: Sim. 

N: E formadora de opinião? 

R: Acho que todo mundo que expõe sua opinião para todas as pessoas lerem ajuda a 

formar, principalmente porque no nosso caso, por exemplo, a gente escuta “tem um 

morto ali”. E na volta a pessoa pergunta o que aconteceu e a gente responde “lê amanhã 

no jornal” e amanhã o que ele lê vai ser passado pra frente como se fosse verdade. Então 

nossa posição é ser mais verdadeiro possível porque as pessoas veem aquilo como 

verdade. Eu prefiro um texto menos emocionante e mais verdadeiro, do que vender uma 

informação que não existe. Claro que o jornal tem compromisso com a verdade, mas o 

repórter pode vir da rua mentindo e a chefia pode descobrir ou não, então cada repórter 

tem que ter responsabilidade pelo que faz. 

N: Você acredita no que faz? Como você acha que tá colaborando com a sociedade? 

R: Então, acho que questão de jornalista em si, a gente colabora tentando trazer  a maior 

forma de verdade possível, as vezes não trazer a historia é mais uma colaboração do que 

trazer a historia que os outros estão replicando, por exemplo, nessa onde de boato, que a 

gente trabalha muito mais pela falta de informação verdadeira do que pelo excesso. 

Tivemos recentemente a informação de que o Menino de Deus (favela de São Gonçalo) 

desceu pra acabar com São Gonçalo, botaram fogo no centro, foi um quebra pau, ok, 

ponto, foi um dia. A gente teve onda de boatos chegando no jornal com fotos de morto 

do Rio por uma semana, então nossa obrigação é isso, apagar os boatos. A gente recebia 

um monte de critica dizendo que São Gonçalo estava acabando e a gente não tava dando 

nada. Tivemos que responder todos os emails um por um desmentindo. Como agora 

essa onde de sequestro de criança pra tirar órgãos. Não existe registro. Nossa obrigação 

é mais apagar esses incêndios e dar a resposta pra sociedade, porque RO qualquer 

pessoa dá, não precisa ser jornalista. Agora, o porque?, quem? Essa é nossa obrigação.   

N: Você acha que é uma espécie de serviço? 

R: Sim. 

N: Porque os crimes sempre aconteceram e acontecem. Alguns são punidos e outros 

não. Hoje os que são punidos são trafico. O que sai no jornal é o que a polícia mais faz. 

Eu tenho perguntado pros jornalistas se eles tem ideia desse papel de formador de 

opinião ou de construtor de realidade ou de contador de historia. 

R: Acho que além dessa função de acalmar a sociedade, a gente tem a função também 

de devolver o respeito que muitas vezes a família coloca na gente. Numa cena do crime, 

você vendo seu irmão morto, não é fácil enxugar as lágrimas e ir falar com o repórter. 

Então, se você fez isso, por que eu não posso ir na delegacia e perguntar como está o 

caso do seu irmão? A gente tenta fazer isso, dois, três meses depois a gente dar o 

feedback, porque além de ajudar a polícia, a gente devolve para família a consideração 

que eles tiveram com a gente, dizendo que não esquecemos. Então a gente tenta trazer 

isso, porque pra polícia é só mais um caso, então se você não ficar em cima, não tiver 
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interesse, não que a polícia não faça, mas é que tem muita coisa… A gente sabe que 

forma opinião e tem que colaborar com a sociedade. Quando eu falo de realidade 

construída, por exemplo, a DH estava com a média de 39% de crimes solucionados, é 

muito, mas se eu falar que a DH não resolve 61% dos casos... Então, tudo depende da 

forma que você fala, o jornalista constrói a realidade. 

N: Porque você acha que sai mais crimes cometidos por pobres do que por ricos? 

R: Eu acho que rico morre menos. Tanto que quando acontece, choca. A gente teve o 

caso do Laclau. O Fluminense deu o caso duas semanas seguidas, porque foi na zona sul 

de Niterói, um cara conhecido, rico. E rico não morre. Então quando ele morreu, 

primeiro disseram que era crime homofóbico, porque rico não morre por acerto de 

contas, etc. Até o delegado dizer se é verdade ou mentira e a vida seguir.  

N: Quando descobrir não dá mais no jornal, já acabou a onda. 

R: Por isso que muitas vezes a gente volta. Pra não deixar morrer. O cara que matou 

Laclau me deu uma entrevista exclusiva e me contou os detalhes. Ele disse que eles 

cheiraram cocaína o dia inteiro, eu arregalei o olho e liguei pra delegacia. Porque se eu 

banco no jornal... Eu botaria, mas com aspas, mas meu chefe colocaria na manchete, 

então vamos ligar pra delegacia e ver se em depoimento ele disse isso. Porque seu eu 

falo que um pobre tava cheirando, possivelmente não vai ter família na porta 

reclamando, mas se eu fala que o rico tava cheirando, no dia seguinte a família vai pro 

outro jornal falar mal do nosso. Entendeu? Aí mais uma vez eu falo, é uma conduta que 

não necessariamente é do jornal, mas do meu chefe. Então eu não me omito de dar 

informação, mas tenho que saber como posso dar. 

N: Você considera o jornalismo policial, investigativo? 

R: Sim, acho que hoje não tem mais jornalismo só de factual. Em nenhum caso. Acho 

que isso não só no jornalismo policial, porque todo mundo tem que buscar o porque da 

informação.  Acho que antigamente as pessoas tinham certa dificuldade pra chegar com 

informação, então quem queria fazer sacanagem não tinha esse trabalho todo. Hoje é 

muito mais fácil. Tudo mais rápido. Então antes de qualquer coisa hoje a gente não só 

apura, a gente investiga mais. Tem que cavucar um monte de gente. As vezes você 

manda uma informação que e até verdade mas você não quer mais falar porque tá com 

medo. Aí temos que ir nos vizinhos, e as vezes até mesmo ir puxar assunto no local, 

sem se identificar.  

N: E essa relação com a policia? Porque o que a gente chama de fonte oficial é a palavra 

da polícia. 

R: Fonte oficial é tudo que tá em inquérito. Inquérito, RO, tudo que ta documentado, é 

uma fonte oficial. No entanto, fonte é fonte. Você pode me passar uma informação 

agora e eu não vou dizer que é oficial, mas não vou dizer que é mentira, porque daqui há 

pouco eu posso conseguir provar. E se não for nada que incrimine ninguém ou nada que 

coloque o jornal em risco de responder a algum processo eu posso passar a informação 
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dizendo que a polícia esta investigando, o que não é mentira. Porque se você me passa 

uma informação eu não posso ocultar. Eu não vou dizer quem passou ou onde eu 

consegui, ate porque jornalista tem sigilo de fontes, então fiquei sabendo.;. Se não for 

plausível esquece, se for vamos investigar de novo. 

N: E o papel da imprensa nesse processo? De cobrar das autoridades reabertura de 

inquéritos? 

R: Eu nunca cheguei a esse ponto porque nunca vi inquéritos serem encerrados de 

forma... até porque pra encerrar demora e ainda não tenho isso tudo de carreira. Eu 

nunca tive problema com policiais de São Gonçalo e Niterói. Itaboraí eu não tinha tanto 

acesso há uns três anos mas o delegado que era da 72 foi pra La agora então temos um 

acesso muito bom. Tem algumas informações que eles falam “Renatinha, o inquérito 

andou, a gente tem até um suspeito mas não posso te falar agora”, como minha intenção 

é colaborar com a sociedade, não é colaborar com bandido, não vou dar informação, se 

o delegado falar pra não divulgar eu vou guardar a informação. então temos que ter 

consciência de ate onde podemos ir sem atrapalhar o trabalho do outro. 

N: Mas você então confia no trabalho da polícia, porque você tá colocando a polícia do 

lado da sociedade. 

R: Eu não confio na policia. Eu confio em alguns policiais. Porque tem policiais bons e 

ruins, assim como tem jornalistas bons e ruins, gari bom e ruim. Eu não acho justo 

colocar todo mundo no mesmo balaio. Dizer que a PM só sobre o morro pra matar...tem 

PM que sobre o morro pra matar e tem PM que sobe o morro pra prender bandido e 

ajudar a sociedade. Com o tempo você também acaba descobrindo quem é sua fonte, 

quem você pode confiar, quem você pode contar. Uma vez escutei uma coisa do Caco 

Barcellos que é verdade; toda fonte tem um interesse. ninguém vai me passar 

informação porque gostou de mim. O delegado quer prender, o investigador quer 

avançar na investigação. Toda fonte tem interesse, cabe a gente filtrar qual é o interesse 

da sociedade e qual é o da pessoa. O interesse do delegado de prender o bandido é o 

interesse da sociedade, então ok. Se um policial pede ajuda pessoal, não tem porque 

ajudar, então temos que filtrar qual o interesse coletivo e qual o pessoal. 

N: Você conseguiria identificar um padrão de crime que tem mais cobertura no São 

Gonçalo? 

R: Não só no São Gonçalo, mas o crime que choca. Marido matando mulher, filho 

matando mãe, normalmente quando tem laço afetivo choca mais, normalmente a gente 

já fica naquela de “momento de descontrole”, aí a gente vê que tem uma historia muito 

maior. Não sei se você lembra o caso da Suelen, a menina grávida que morreu na 

Trindade. Começou como uma tentativa de assalto, aí descobriu-se que tinha uma 

amante na historia, que era envolvida com o marido, que era garota de programa, então 

o laço era muito grande, esse é o crime que alem de chocar dá matéria pra uma semana. 

N: E sobre o padrão dos criminosos que aparecem mais? 
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R: O padrão é sempre esse. Negro, pobre e de favela, sempre envolvido com o trafico. A 

gente consegue perceber a diferença, que esse perfil de criminoso ta sempre com 

radinho, pistola, 300g de cocaína. Você nunca vê um moloque de 17 anos, negro, podre, 

favelado, com 5 kg de maconha, você vê que é realmente a pontinha do iceberg, que 

fica lá embaixo com um saquinho, vendendo seus sacolés, não deixa de ser criminoso.  

N: Você acha que tem que prender também? 

R: Acho, não estou discutindo diminuição da maioridade penal ou nada do tipo, mas se 

você cometeu crime tem que ser preso, independente de qual nível seja o seu crime, não 

interessa se é 5 g ou 5 kg, é crime. Agora, eu acho, opinião minha, não do jornal, acho 

incoerente você lotar os presídios com garotos de 18 anos que vendem droga, e deixar 

um monte de bandido solto porque não tem local pra colocar, porque não tem serviço de 

policia suficiente, porque tem ligação com político, e não pode ser preso. Acho 

incoerente, como é incoerente Fernandinho Beira-mar ficar passeando de helicóptero 

com nosso dinheiro, mas aí não tem mais relação com o jornalismo. 

N: Você acha que todo crime tem levar pra cadeia? Porque todos cometem crimes, 

coisas que estão descritas no código penal como crimes. 

R: É muito complicado. Eu acho que pra gente falar sobre cometer crime, a gente 

precisaria falar sobre reforma política, a gente precisaria falar sobre mudança da forma 

de prisão. Porque eu acho que se você é um hacker e entrou na conta bancária dos 

outros, você deve ser punido, mas não numa cela com 30 bandidos que mataram e 

estupraram, se é um hacker bom, de repente vai fazer um ano de trabalho grátis pro 

governo, acho que todo mundo merece uma punição, mas você não pode pegar uma 

pessoa que roubou um pote de margarina pra alimentar o filho e botar numa cela com 

estuprador, cada caso é um caso. Roubou? Roubou. Mas não roubou um banco, não 

botou arma na cara de ninguém. Merece punição porque o pote de margarina vai virar 

um quilo de carne, vai virar uma compra e o mercado está tendo prejuízo, então é errado 

do mesmo jeito, mas cada caso é um caso na forma de cobrança do crime. 

N: Você já foi cobrir operação dentro de viatura de polícia? Conhece alguém que já fez 

isso? 

R: Eu nunca entrei. Já precisei me esconder no caveirão por causa de confronto, mas foi 

no momento, a gente tinha que se esconder. Foi num ponto onde as viaturas não podiam 

subir, então teve que subir a pé. Estava um clima tranquilo, porque a ente não sobe no 

meio do tiroteio. Claro que a gente sobre e às vezes acontece tiroteio, mas a gente não 

sobe durante o tiroteio.  Então a gente subiu, e lá em cima houve um confronto,  só tinha 

de apoio o caveirão, e a gente se escondeu lá dentro, tivemos que descer do morro no 

caveirão, mas foi uma fuga do que tava acontecendo, entrar em viatura da polícia e subir 

morro eu não faço. Não é esse o meu papel. 

N: Você ta nesse whatsaspp compartilhado, que os policiais ficam compartilhando foto, 

e ocorrência? 
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R: Não. Eu tenho uma resistência ao whatsapp. Bastante resistência. Acho que o 

whatsapp ta deixando a galera preguiçosa, o que mais escuto é “não fui lá não, já esta no 

whatsapp”. Whatsapp vem RO, o policial fala o que convém a ele, policial não é 

formado pra prestar serviço de opinião, então pra ele, nome, endereço, idade e o que 

tava carregando já é suficiente. Pra nossa editoria não, então o moleque tem 16 anos ta 

carregando um fuzil “porque? você não foi a escola?” eles respondem. Então pra mim 

serve da seguinte forma, o jornal está nesse whatsapp, nesse grupo, e a pessoa 

responsável recebe a informação, e a nossa equipe vai lá. Então eu não preciso estar, se 

eu não estiver de plantão não preciso saber, mas normalmente os próprios policiais 

comunicam a gente, mas eu acho que esses grupos disseminam boatos, criam tititi 

desnecessários, um monte de gente fala o que pensa, então é um tipo de contato 

desnecessário. 

N: Você já teve que fazer alguma coisa que não concordava nessa editoria? 

R: Constantemente. Como pessoa, a última coisa que eu queria fazer é abordar um 

familiar de pessoa morta num enterro. Perguntar o que está sentindo. A última coisa que 

eles querem é responder alguém, no entanto como jornalista é minha obrigação. 

N: No São Gonçalo tem um padrão de botar em negrito os vulgos, por quê? Alguns nem 

colocam isso. 

R: Para dar destaque. 

N: Porque é o contrario de outros jornais que não querem dar destaque. Alguns jornais 

nem mencionam o nome. 

R: Aí é questão de editoria. O Fluminense, não é classe C e D. Então o Fluminense não 

tem porque correr risco de responder processo por causa de um preso no Jardim 

Catarina. A editoria do São Gonçalo é policial. 

N: Vocês se consideram C e D? 

R: Lá em São Gonçalo não é muito por classe, é por localidade. É um dos jornais que 

mais vendem dentro de São Gonçalo, e em muitos pontos de Niterói é o que mais 

vende, mas o Fluminense é por assinatura, então quem assina não é classe baixa. Então 

isso é relevante. Acho que o caso de destacar o vulgo é até pelo texto mesmo porque 

depois acaba o vulgo sendo repetido, pra ter coerência. Desde que entrei é assim, não sei 

muito o porque. 

N: Você diz que vocês perguntam aos presos e eles conversam, isso entra nas matérias? 

Ou só se for uma ótima história? 

R: Não é questão de ser uma ótima história, é até complicado dizer isso mas é verdade: 

tem muitos que não tem muito estudo, que são ignorantes, não de chucro, mas de serem 

sem educação mesmo, que não conseguem desenrolar uma conversa de 5 minutos. Tem 

muitos que você pergunta porque você entrou nessa vida “ah, porque todo mundo era, 
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não tinha o que fazer” “ah, to aí..” e que você não consegue formar uma frase. Mas tem 

muitos que conversam, dizem “entrei, porque minha mãe sempre trabalhou fora, e eu 

ficava em casa sozinha, e via a facilidade dos colegas, e tem não sei quantos que 

morreram. Tem falas inclusive que viram alto de página, já enterrei três amigos com 16 

anos. Muitos não tem nem discernimento pra conversar, mas raramente eles não querem 

falar. Normalmente a família é a parte mais complicada. É muito difícil você ver uma 

família que respeite seu trabalho, que sabe que você não tá ali porque quer, 

normalmente chega xingando, tenta agredir fotógrafo. Então a família é a parte mais 

complicada. E já aconteceu de familiar avançar em fotógrafo e o próprio preso falar 

“que isso, o rapaz tá trabalhando”, às vezes os presos tem mais consciência do que pode 

acontecer com eles do que a própria mãe. E isso acontece. 

N: Você se sente segura trabalhando nessa editoria? 

R: Segura? 

N: Sim. 

R: Olha... 

N: Tem medo? 

R: Não tenho medo, não tenho medo, durante o trabalho, sabe? Mas não me sinto à 

vontade em casa, não faço muitas coisas. Não sei também se é só por causa da 

profissão, mas evito ao máximo andar de madrugada, o dia pra mim acaba 10, 11h da 

noite, então tenho vários cuidados, não sei se é só pela profissão ou se é pelo que a 

gente tá vivendo, porque há 10 anos atrás eu saía de noitada de madrugada com amigas 

e achava lindo, hoje não faço. Então não sei se é a realidade que a gente vive ou se é a 

minha realidade, porque eu vejo tanta tragédia o dia inteiro, que eu não me sinto segura 

mais, mas durante o trabalho eu não tenho medo. 

N: Você não tem medo nem de policial nem de bandido? De marcarem sua cara… 

R: É o que eu te disse. Claro que não vou pegar um carro no final de semana e subir o 

morro pra ir no pagode. Não vou entrar na área deles. Existem matérias que o jornal faz 

que você é obrigada, mas não vou assinar, botar meu nome na reta. Existem esses tipos 

de coisas, porque o jornal é uma pessoa. A gente presta serviço para aquela empresa, 

mas você não precisa botar o seu na reta, ou seja, não vou comprar briga com algumas 

pessoas, que eu sei que não vale a pena, mas não me impede de fazer meu trabalho. Não 

me sinto super segura, mas não me impede de fazer meu trabalho. 

N: E você gosta do seu trabalho? 

R: Muito.   

N: O que você acha que deveria mudar na editoria policial do São Gonçalo? Se pudesse 

começar do zero. 
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R: Sinceramente. Acho que nada. Eu não gosto de fazer enterro, mas eu também não 

acho que deveria acabar, porque muitas informações a gente consegue no enterro. 

Quando só tem o RO a gente consegue algo mais no enterro. Eu não gosto, mas nem 

tudo que a gente faz a gente gosta. 

N: Mas é enterro de quem, que vocês geralmente cobrem? 

R: A gente só não cobre o enterro de “bandido bandido”, se não for “o” bandido, tipo, 

Gaguinho a gente cobriu, mas a gente não cobre enterro de traficante, essas coisas 

assim, mas acidente, morreu em acidente de trânsito a gente cobre, latrocínio, marido 

matou a mulher, crimes bárbaros a gente cobre, a gente só não cobre crime ligado ao 

crime “houve um confronto, rolou uma perseguição com a polícia e morreu”, ok, 

morreu morreu, não que essa mãe não tenho que sofrer, mas ele morreu porque estava 

trocando tiro com a polícia durante confronto, então a gente não coloca a equipe em 

risco porque sabe que pode ter outras pessoas lá que não vão nos ver com bons olhos. 

Mas “fulano tava indo na padaria e levou dois tiros”, esse tipo de enterro a gente cobre. 

N: E porque é tão raro ver notícias de pessoas que foram mortas pela polícia e não 

estavam em confronto, moradores, etc? 

R: Então, não é raro. 

N: A noticia sair é. 

R: É raro a gente conseguir provar. Todas as vezes que chegou pra gente com prova, a 

gente consegue publicar. Se você pegar auto de resistência a gente tem que começar 

dizendo o que ta em RO, concordando ou não temos que dizer o que ta em RO. Eu vou 

dizer “fulano e fulano foram mortos em confronto, no entanto, de acordo com a família, 

fulano era trabalhador e estava chegando em casa quando a policia o rendeu, abre aspas 

pra família, e digo, porém de acordo com o comandante do batalhão isso não aconteceu 

por isso, isso e aquilo. Eu dou todos os lados. 

N: Mas isso é louco, sempre me pareceu que é um serviço oficial, porque você abre com 

a polícia, aí tem um contraponto ou outro e o desfecho é com a polícia. 

R: Aí é que tá, todo jornalismo tem que dar o direito de resposta, então a gente abre a 

matéria com base no RO, eu não posso abrir dizendo que “Maria de Lurdes foi morta 

enquanto ia a padaria por um tiro da PM, no entanto na 73 o caso foi registrado...” eu 

não posso fazer isso porque eu não posso dar força a alguma coisa, eu tenho que abrir 

com o que tá em RO. A gente inclusive ficou um tempo mal visto pelo batalhão porque 

a gente abriu dizendo “Diego Nepomuceno foi morto indo comprar drogas no morro do 

Viana. Essa informação foi passada pela delegada da 74 fulana de tal no auto de 

resistência onde o traficante fulano de tal também foi morto” porque no dia da morte a 

delegada já subiu o morro... 

N: Quem era a delegada? 
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R: Não lembro, acho que foi Dra Daniele, mas não tenho certeza. No dia da morte a 

delegada subiu o morro, fez perícia e viu que estava esquisito, então ela mesma botou 

que o garoto pode não ter morrido pela bala da PM, e a polícia civil vai investigar de 

onde partiu a bala. Já o segundo jovem era traficante e trocou tiro com a polícia. Então 

quando tem isso, sai de cara assim, quando não tem registro a gente precisa bancar o 

que tem registro. 

N: Você acha que isso não tem nada a ver com o relacionamento com a polícia? 

R: Não. Até porque esse tipo de matéria causa mal estar e os policiais viram as costas. 

Existe jornal que tem essa parceria? Pode ter. Não é o nosso caso. 

N: Você acha que ninguém n‟O São Gonçalo faz essas parcerias, essas amizades? 

R: Em questão de amizade, eu me dou bem com quase todo mundo. Só que eu sei até 

onde eu posso ir. Eu sei que estou me dando bem, porque eu preciso de você, mas você 

precisa mais de mim, porque polícia gosta de segurar mão do preso e sair na foto. Então 

assim, eu preciso da sua informação mas você também precisa de mim, então é troca de 

favores, ninguém precisa vir na minha casa tomar café. Eu trato bem na rua e sou muito 

bem tratada, mas quando sai uma matéria dessas eles ficam com raiva, reclamam. 

Paciência. Eu não posso deixar de cumprir a minha função que é passar a informação. 

Apesar de muitas vezes eu achar que a pessoa está falando a verdade, mas o que esta em 

RO não é isso, então não tenho como bancar, mas se quiser falar eu vou botar aspas, 

mas infelizmente a abertura é o que está registrado. 

N: Você já viu a polícia praticando crimes? 

R: Não.  

N: Alguns colegas seus já viram. Distribuindo drogas. 

R: Depende do tipo de contato que você passa a ter com essa pessoa. Eu nunca vi 

porque eu nunca dei liberdade pra fazerem esse tipo de coisa na minha frente. 

N: Já ouviu falar? 

R: A gente escuta de tudo, mas nunca vi. Mas todo mundo sabe que sou careta, que sou 

contra então não vão fazer na minha frente. 

N: Porque é muito complicado e gente ver matéria falando sobre o bandido que foi pego 

porque tava no varejo de droga, aí a polícia vai e mete a Mao na droga do cara, bota no 

bolso e depois distribui pros colegas repórteres que estão dando a matéria. Isso é muito 

confuso de entender. 

R: Eu também já escutei dezenas de fatos como esses, mas a partir do momento que 

sabem que eu não concordo, não vão fazer na minha frente. 

N: Mas você daria uma matéria se você visse um policial distribuindo a droga que ele 

acabou de pegar? 
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R: Sinceramente não sei, primeiro porque moro em São Gonçalo, e polícia as vezes é 

tão cruel quanto bandido, então não sei se valia a pena comprar esse tipo de briga, 

porque não seria o primeiro nem o ultimo, então não sei. No dia eu veria como seria, 

mas eu não sei. 

N: Você acha que o jornal daria? 

R: Se alguém bancasse fazer acho que daria, o problema é alguém fazer, porque você ta 

envolvendo uma série de coisas, não só o policial, estaria envolvendo o colega de 

profissão, você incriminando certas pessoas, então o buraco seria muito maior. 

N: Mas, por exemplo, o repórter que faz a matéria do moleque negro e favelado que é 

preso com droga. Aí ele vê que o policial fica com a droga. O repórter não dá a matéria, 

mas tem certeza que o que ele ta fazendo é o bem pra sociedade. Eu não consigo 

entender qual é a diferença, porque o policial pode fazer isso, pode matar alguém sem 

julgamento. Aí eu pergunto se daria a matéria e você não daria. Porque tem medo. Então 

você tem mais medo de policial do que de bandido porque o bandido você dá, a polícia 

você não dá. Entendeu? 

R: Foi o que eu te falei, em alguns casos o policial é tão cruel ou mais que o bandido. 

Bandido foi na porta de Tim Lopes buscar ele? Não foi. Ele foi no morro e bandido 

pegou ele. Se Tim Lopes faz o que fez com um grupo de policiais e milicianos que não 

tem medo de nada, milícia invade casa. Entendeu? Não acho que todo policial seja. 

Você confia na polícia? Eu confio em alguns policiais. Existe gente ruim em todas as 

profissões. Acho que para cada crime existe sua pena. Eu sempre falo isso, e pode até 

parecer meio errado, o traficante tá em cima do morro vendendo, sobe quem quer, o 

errado é quando a boca ta fraca e ele desce o morro pra assaltar. Porque eu não trabalhei 

o mês inteiro pra perder minhas coisas para um filho da puta desses. Infelizmente um 

crime liga ao outro. O traficante não fica só no alto do morro vendendo. Mas também 

tem um monte de traficante na UFF estudando e repassando droga. Então porque um 

filhinho de papai desses não é preso? Entendeu a incoerência. De repente porque ele só 

vende e não vai pra rua assaltar? Mas ele não vai pra rua assaltar porque não houve 

necessidade.. 

N: E nada garante que traficante também é assaltante.  

 

Celso Brito, repórter 

“Sou negro, estatura mediana, trabalho no jornalismo desde 1977, já trabalhei no O 

Fluminense, no JB, no O Povo, o Dia e agora estou no O São Gonçalo.”  

N: Sempre com Polícia? 
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C: Sempre com Polícia. Já trabalhei em jornal junto com amigos e a gente fazia um 

pouco de tudo, inclusive Política, mas era um jornal pequeno, um jornal criado por nós 

na Zona Oeste do rio. 

N: Onde você mora? 

C: Jacarepaguá. 

N: Quanto tempo você trabalha com jornalismo e há quanto tempo está no O São 

Gonçalo? 

C: Estou há sete anos no O São Gonçalo e trabalho desde 1977 com jornalismo. 

N: Como você descreveria a linha editoria do seu veiculo? 

C: É um jornal que costuma trabalhar mais diretamente com Policial, por causa do 

publico da região, então o jornal é voltado pra esse tipo de público. 

N: Qual seria o público do jornal? 

C: Eu colocaria a classe C, e diria até B porque tem outros tipos de matéria. 

N: Como você descreve a rotina de trabalho? 

C: Já tive dias bem agitados, mas hoje em dia até pelo horário de trabalho, quando eu 

chego se tiver muita notícia, o pessoal já trabalhou muito de manhã e eu chego e só 

complemento, mas se tiver alguma ocorrência de vulto durante a tarde eu sou obrigado a 

correr atrás e aí o dia fica bastante agitado, mas geralmente é tranquilo porque eu só 

complemento as matérias. 

D: Qual é a primeira coisa que você faz? Você faz ronda? 

C: É procurar saber o que teve, o que já aconteceu, se tem alguma coisa pra 

complementar e procurar saber o que esta acontecendo. Não através de ronda, hoje é 

mais difícil a gente fazer ronda, mas geralmente quem faz isso são os estagiários que 

tem no jornal. 

N: Você se considera um repórter policial? 

C: Me considero porque na maioria dos jornais que trabalhei sempre trabalhei com 

Polícia. 

N: E formador de opinião? 

C: Eu acho que em todo tipo de jornalismo você forma opinião, independente do tipo de 

noticia que você tem pra dar. O jornalismo é isso também. A pessoa forma opinião em 

determinada matéria. 

N: Você reconhece  a responsabilidade do repórter então? 
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C: Com certeza, eu acho que o nosso trabalho, toda questão de polícia é uma questão 

social. Então a gente vai levar as informações pras pessoas que vão tirar proveito 

daquelas informações de alguma forma. 

N: De que forma as pessoas tiram proveito? Eu me questiono sobre qual a relevância 

desse jornalismo pra sociedade. Você pode dizer o que isso produz na sociedade? 

C: Eu acho que existem varias formas de você processar esse tipo de… essa questão aí. 

Porque todo tipo de matéria que se faça, ela produz, dependendo... porque você tem que 

separar quem são as pessoas, um tipo de matéria chega a determinada publico de uma 

forma e uma pessoa mais graduada pode entender de outra forma. E você não sabe 

exatamente qual a reação do público em relação a matéria que está escrevendo. 

N: Você não sente isso na rua? Não tem um termômetro? Você acredita que o 

jornalismo policial pode transformar a sociedade? 

C: Acredito que sim, por exemplo, estou agora correndo atrás de uma matéria de um 

rapaz que é trabalhador e foi baleado uma favela e morreu. É trabalhador, mas também 

é morador da favela. Então isso produz questionamentos, tanto da policia, quando dos 

moradores da favela. Existem muitas questões. O que eu sei é que o menino trabalhava, 

mas por outro lado ele pode estar envolvido. Não sou eu que vou dizer se ele é 

envolvido ou não, mas posso dizer que ele era trabalhador, e a polícia vai dizer que era 

envolvido. 

N: Mas por ser envolvido ele merecia estar morto? Essa é outra questão. 

C: Exatamente. Então ainda tem essa questão. São questões que precisam ser 

levantadas. 

N: Você acha que o  jornalismo tem esse papel de levantar questões, e de cobrar das 

autoridades? 

C: Com certeza. Porque esse é um tipo de matéria que por si só já vai questionar a 

sociedade. Qual a forma de atuar da polícia? Ela de alguma forma vai questionar. 

N: Qual é o principal papel do repórter de polícia? 

C: Acho que o papel do repórter de polícia é principalmente passar as informações 

corretas. É sempre importante você checar todos os lados, como a gente aprende 

estudando, então o nosso papel é esse, passar as informações corretas e colher o máximo 

de informação possível. Para passar as informações com lisura. 

N: E você acha que a divulgação de notícias sobre esses crimes que recebem a maior 

parte da cobertura da mídia, que não são quaisquer crimes, são bem específicos, são os 

crimes que mais são punidos, em geral cometidos por pessoas negras, pobres, 

moradoras de periferia, esses crimes são os que mais encarceram e são os que mais tem 

divulgação na imprensa,  considerando isso qual seria a relação entre imprensa e 

polícia? Até que ponto a imprensa não serve mais para divulgar o trabalho da polícia, e 
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menos para questionar? Sempre que a polícia prende o negro, favelado, tem um 

fotografo lá. Como você avalia essa relação entre policial e repórter, que na maioria das 

vezes é de amizade? 

C: Na maioria das vezes você trabalha todo dia... quer dizer, você esta sempre se 

esbarrando. Então mesmo que você não tenha amizade você conhece a pessoa. Já teve 

junto, já conversou, já falou, acho que dificilmente acontece de ter amizade. Eu não 

tenho amigo policial, tenho muitos conhecidos. 

N: Você recebe ligações de policiais? 

C: Recebo ligações, recebo whatsapp. Muita coisa.  

N: Você esta nesse grupo de whatsapp que tem policiais e repórteres? 

C: Estou. 

N: Fica o dia inteiro bombando né? 

C: O dia inteiro, e a gente fica sabendo de muito mais coisas do que aquilo que a gente 

faz no dia a dia. E geralmente essas informações são passadas pelos policiais. Então 

você não tem muita oportunidade de checar aquelas informações, se elas estão vindo 

com total lisura, afinal de contas é só um lado. E a gente não sabe o outro lado. E 

existem casos, até de bandido mesmo, que as coisas não aconteceram daquela forma que 

são relatadas pelo policiais, acontecem de outras formas, mas a gente acaba embarcando 

com uma informação só, produzindo a matéria com uma informação só. 

N: Você acha que isso tem a ver com a correria nas redações? 

C: Com certeza, com a correria, com o fechamento. Outro dia a gente noticiou a 

informação de um rapaz que disse que havia morrido. Na verdade não morreu, isso 

gerou... a família processou o jornal. Então são riscos que você corre. A gente checou 

com todo mundo, Polícia Civil, Militar e assessoria de saúde, todos tinham a 

informação de que tinha morrido. Eles puderam consertar no dia seguinte. Nós não. No 

dia seguinte saiu que o rapaz morreu e já era tarde, então tem essa questão também. 

N: Quantas matérias você escreve por dia? 

C: Três ou quatro. Não tem um numero certo.  

N: Você consegue identificar um padrão de crime que é veiculado pelo O São Gonçalo? 

O que mais sai, o que mais interessa? O que mais o policial circula de informação? 

C: O que mais circula são prisões. 

N: Por qual crime? 

C: Tráfico, roubo, mas o que aparece mais é trafico. E isso é o que sai mais no jornal. 

N: E o padrão de criminoso, é possível ter uma clareza? 



243 
 

C: Não da pra ter uma clareza. Geralmente são pessoas pobres, a maioria negro, embora 

a gente veja muita gente branca envolvida. Mas o que se pode observar são pessoas 

pobres.  

N: E jovens? 

C: E jovens. A maioria com certeza. E isso preocupa, porque estão cada vez com a 

idade menor. Já fiz garoto de 10 anos envolvido com o trafico. 

N: Você já fez alguma coisa que não concordava como jornalista policial? 

C: Não lembro de ter feito alguma coisa que não concordasse. 

N: Já viu a policia cometendo crimes? 

C: Sim sim, a gente já fez aqui no O São Gonçalo, casos de agressões, que a gente 

veiculou e aquilo até gerou um contratempo. Eles ficaram de mal. E nada a gente 

recebia deles. Mas a gente fez a matéria contra a polícia. Mostramos fotos. E isso criou 

um clima, um mal estar entre nós e os policiais da região. 

N: Já subiu no carro da policia? 

C: Já. Não aqui, mas no Rio já fiz. 

N: Foi tranquilo? 

C: Não. Não é tranquilo andar num carro daquele. 

N: Você se sente seguro trabalhando como jornalista policial? 

C: Não me sinto seguro. Recentemente a gente recebeu a informação que a polícia 

estava numa favela, porque a gente tinha a informação de um homicídio. Chegando lá 

não existia o homicídio e nós fomos parados pelos traficantes, que ameaçaram, 

insistiram em saber o que a gente tava fazendo ali.  

N: E a polícia tava lá? 

C: Não estava. 

N: Era trote? 

C: Não era trote, mas fomos pro lugar errado. Isso dificilmente acontece. No Rio já 

fomos apedrejados fazendo enterro de traficante. 

N: Você consegue lembrar de algum caso emblemático recente na cobertura policial? 

C: Tem muitos casos aí, aqui em São Gonçalo tem muita coisa que a imprensa lá no Rio 

não tem conhecimento. Não lembro de um caso, mas aqui tem muita coisa, que se 

tivesse no Rio seria histórico nacional. 

N: O que acha que deveria mudar na cobertura policial? Se pudesse começar do zero. 
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C: Olha, anda não parei pra pensar nisso. Mas acho que é algo pra se pensar. Não sei. 
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