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RESUMO 
 
A violência representada pelas lentes do telejornal de maior audiência do país. O objetivo 
dessa pesquisa é compreender de que forma se dá a construção da violência urbana no Jornal 
Nacional quando diz respeito à cobertura que envolve os confrontos entre policiais e 
traficantes no complexo de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, ocorridos no período de 
maio e junho de 2007 no Jornal Nacional. Através das técnicas da Análise do Discurso e da 
Análise da Imagem televisiva, foi realizado o estudo que analisou três reportagens e duas 
notas cobertas veiculadas no Jornal Nacional. O estudo do caso dos confrontos entre policiais 
e traficantes é um recorte da violência ocorrida nas grandes cidades brasileiras e nos confere a 
possibilidade de pensar como é exibida a milhares de brasileiros esse segmento em um 
telejornal de credibilidade e não sensacionalista. 
 
Palavras-chave: Imagem, Discurso, Telejornalismo, Violência Urbana e Representação. 
 

 

ABSTRACT 
 

The violence represented by the lens of the biggest audience TV newscast in the country. The 
research goal is to understand how it is given the construction of urban violence in the Jornal 
Nacional when regards the coverage involving the confrontations between police and drug 
dealers in the Complexo do Alemão slums in Rio de Janeiro city, during the period of May 
and June 2007 on Jornal Nacional. Using the techniques of Speech Analysis and TV Image 
Analysis, was made the study that examined three reports and two covered notes exhibited on 
Jornal Nacional. The case study of confrontations between police and drug dealers is a piece 
of violence occurred in big Brazilian cities and gives us the opportunity to think about how 
this segment is shown to thousands of Brazilians in a trustworthy and not sensationalist TV 
newscast. 
 
Key-words: Image, Speech, TV Newscast, Urban Violence, Representation. 
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INTRODUÇÃO 
  

“Uma imagem vale mais do que mil palavras”. Quem nunca escutou esse famoso 

provérbio chinês? Essa máxima torna-se ainda mais em voga atualmente, quando os meios de 

comunicação dispõem de tecnologias avançadas que permitem a rápida produção e difusão de 

imagens. A imagem é apresentada como um espelho, a reprodução do real de determinado 

microcosmo que torna a ser de conhecimento de várias pessoas através da abrangência dos 

veículos comunicacionais.  

As imagens fascinam. Possuem uma força espetacular para anunciar os 

acontecimentos e provar aos olhos de quem está assistindo que aquilo realmente aconteceu. 

Imagens que sejam de conhecimento universal como, por exemplo, a queda do muro de 

Berlim, que ficou imortalizada e é reconhecida facilmente quando exibida. Isso acontece por 

que foram largamente noticiadas pela mídia e juntamente com elas veio à explicação (feita 

através de palavras) do contexto que envolveu aquela situação. Se a imagem tivesse sido 

mostrada isolada, sem o apoio do texto verbal, ela perderia muito de seu significado, pois boa 

parte de quem presenciasse a cena não saberia o que estava acontecendo.   

Então, pode se concluir que se essas imagens dizem respeito a fatos reais (e não a 

arte) que serão noticiadas na imprensa através da captação das lentes fotográficas ou de vídeo, 

uma imagem irá valer mais se estiver associada às palavras. As palavras devem caminhar lado 

a lado com as imagens para que a mensagem a ser transmitida seja bem compreendida pelo 

receptor da informação, pois, enquanto as imagens informam visualmente a cerca de 

determinado fato, as palavras dão suporte a elas, na medida em que situam e contextualizam o 

que está sendo noticiado. É o texto verbal que ancora a mensagem visual ao contexto, ao 

espaço e aos atores sociais que nelas estão envolvidos. 

A televisão, mídia que está inserida o nosso objeto de estudo, tem como 

característica peculiar à associação de imagem ao som. O telejornalismo utiliza-se desses 

recursos para transmitir ao telespectador as suas mensagens. Diante dessa propriedade e do 

que foi exposto anteriormente, torna-se indispensável o estudo concomitante do discurso 

verbal e imagético. 

Optou-se por estudar a televisão por ser ela uma das principais fontes de informação 

e entretenimento de uma parte expressiva dos brasileiros. Segundo dados do IBGE, a TV está 

presente em 90 % das residências do país. E como objeto de análise, elegemos o Jornal 

Nacional, que além de ser o telejornal que está a mais tempo no ar (38 anos), também é o líder 

de audiência nesse segmento da imprensa. 
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Imagens e palavras causam impacto, polêmica e, por vezes, dúvidas a cerca do que 

está sendo retratado. O cenário: Policiais portando armas de grande porte em incursão em 

favelas. Pessoas que residem no local dos acontecimentos apresentam sinais de nervosismo e 

medo. Para tentar se proteger da troca de tiros entre policiais e traficantes, correm. O som: 

barulho de tiros e, por vezes, gritos. O que tentamos descrever brevemente está presente 

diariamente em noticiários sensacionalistas, especializados em mostrar com riqueza de 

detalhes a violência presenciada nas grandes cidades. A violência urbana. 

Porém, nosso objetivo é descobrir como se dão essas formações discursivas verbais 

imagéticas da violência em um veículo de credibilidade e grande abrangência, como é o caso 

do Jornal Nacional, transmitido pela Rede Globo de Televisão. Através desse recorte da 

violência (o confronto entre policiais e traficantes ocorridos no Rio de Janeiro nos meses de 

maio e junho de 2007), buscaremos compreender como chega à casa de milhares de 

brasileiros, embora não se trate de um estudo de recepção, as notícias relativas a esse 

segmento, com o intuito de entendermos qual é o tratamento dado, de uma forma geral, a 

violência no Jornal Nacional. 

Após essa breve introdução, que teve por objetivo inserir o leitor no nosso campo de 

estudo, no segundo capítulo realizaremos uma revisão das questões teóricas referentes à nossa 

pesquisa, tais como: os conceitos de discurso, imagem, um breve histórico do telejornalismo e 

as relações que esse último utiliza da união de todos esses elementos.  

O terceiro capítulo é destinado à revisão de teorias do jornalismo que nortearam a 

pesquisa: a teoria dos valores-notícia e o processo de agenda-setting. Elas justificam o porquê 

do tema violência estar presente no telejornal, além de refletir sobre a maneira como o tema é 

apresentado. 

No quarto capítulo estão inseridos à descrição da metodologia empregada, ou seja, 

como se deu o percurso da pesquisa e quais os métodos e técnicas empregados nela. A coleta 

de materiais, a escolha do objeto, do período para análise e as técnicas utilizadas (análise do 

discurso (AD) e análise da imagem), estão contidas neste capítulo.  

Já o quinto capítulo, foi dedicado a descrição das atividades empíricas da pesquisa, 

ainda que apoiada em questões teóricas. Neste capítulo, foram analisadas a linguagem verbal 

(a cabeça da reportagem, o off do repórter, a passagem, e as sonoras) e a não verbal (a 

imagem e suas peculiaridades, como a escolha de ângulos e enquadramentos diversos, como 

também, as representações ali presentes). Aqui podemos observar, através da Análise do 

Discurso (AD) e apoiados nos critérios de noticiabilidade e no processo de agendamento, a 

produção de sentido contida nas formações discursivas.  
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No espaço dedicado às considerações finais buscou-se compreender o trabalho como 

um todo sobre o que foi analisado durante o processo desta pesquisa.  
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2 DISCURSO E IMAGEM NO PROCESSO COMUNICACIONAL TELEJORNALÍSTICO 

 

Neste primeiro capítulo teórico, abarcaremos questões intrinsecamente ligadas à 

comunicação midiática no segmento analisado, tais como: os conceitos de discurso e imagem, 

a origem e a história do telejornalismo e ainda questões técnicas relativas ao jornalismo de 

televisão. 

 

2.1 DISCURSO 

  

Nas ciências sociais não existe um conceito unânime entre os pesquisadores da área 

sobre o que é discurso. Dessa maneira, apresentaremos aqui diversos autores, que seguem 

distintas linhas de pesquisa, que vem de encontro ao nosso trabalho. 

O discurso, da maneira que iremos estudar1, “é concebido como a associação do 

texto ao seu contexto” e abarca as condições de produção, bem como os sentidos e a 

subjetividade que nele foram impregnadas (Mainguenau, 1998, p.45), isto é, não podemos 

estudar a linguagem empregada no discurso sem levarmos em consideração a situação 

temporal que envolve determinada situação. Para explicar esse conceito, toma-se por base 

Negrini (2005 p.33), que compreende que “o discurso articula a língua com a história, sendo 

ele mesmo um “efeito de sentidos” – que existiam antes dele e que vem conformá-lo naquele 

contexto específico, enunciado por aqueles atores determinados, naquele momento histórico.” 

Seguindo o pensamento de Negrini (2005), o discurso é um efeito de sentidos, pois 

carrega consigo as condições nas quais foi produzido, sendo ele “parte de um processo de 

comunicação sem início e sem fim – vai ser sempre um “meio”, que vem de um lugar e vai 

para outro lugar”. Portanto, o discurso nunca poderá ser considerado neutro. Aquele que 

comunica, de forma verbal ou não verbal, imprime significado e sentido àquilo que está 

enunciando, na medida em que todo comunicante tem sua cultura, sua experiência de vida e, 

evidentemente, sua própria visão de mundo, ou seja, a ideologia do interlocutor está 

evidenciada em seu discurso. 

Sobre ideologia, Althusser (apud Gallo 1995, p.21) considera que “só há ideologia 

pelo sujeito e para o sujeito - só há prática através de e sob uma ideologia”. Dessa forma, 

pode-se concluir que não há prática discursiva sem que se possa estar impressa a ideologia. 

                                                
1 Conforme Mainguenau (1998, p. 44-45), o termo discurso pode ser usado de diferentes formas e assim 
ganhando significados diversos. A exemplo do termo “discurso/ frase” que é quando o termo assume o sentido 
de uma sucessão de frases. Aqui nos deteremos em analisar o discurso midiático. 
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Na imprensa, por exemplo, os discursos oriundos das notícias2, na maioria das vezes, não são 

transparentes a ponto de evidenciarem a posição ideológica da empresa que as produziu, 

porém, na escolha da abordagem e do enfoque que foi dado a determinado acontecimento, 

está implícito a sua posição. Entre os fatores que deixam margem a subjetividade, pode-se 

citar: a escolha das fontes3, das imagens (bem como a sua composição - planos, ângulos, 

enquadramentos), palavras e expressões, o direcionamento que será dado ao assunto, o modo 

de edição4, o tempo – no caso do telejornal – que será destinado à apresentação daquela 

notícia, além do contexto que a reportagem está inserida. Esse elenco de elementos nos deixa 

pistas sobre a opinião de quem produziu determinado produto jornalístico. 

Os itens citados fazem parte das fases da produção desde a coleta de materiais até o 

fechamento da edição. Pode-se perceber então que não se poder falar em discurso sem 

considerar as condições de produção a que foram submetidas, como relata Orlandi (1996, 

p.156). 

 
O discurso (...) é aquele em que se considera que a relação estabelecida pelos 
interlocutores, assim como o contexto, são constituídos de significação de que se 
diz. Estabelece-se, assim, pela noção de discurso, que o modo de existência da 
linguagem é social: lugar particular entre língua (geral) e fala (individual), o 
discurso é lugar social.  

 

De acordo com Orlandi, o “discurso é lugar social” porque é palco de muitas vozes. 

Além disso, ele permeia as interações humanas fazendo com que as pessoas envolvidas 

assumam papéis que são representados através dos discursos. Para Bakhtin (apud Fiorin, 

1994) a “intertextualidade”5 e a “interdiscursividade6” estão diretamente ligados a questão das 

vozes. Esse processo acontece na medida em que o discurso interage com outros discursos, 

muitas vezes incorporando-os e formando novos sentidos. 

                                                
2“Relatos de fatos ou acontecimentos atuais de interesse e importância para a comunidade são capazes de serem 
compreendido pelo público” (...). A notícia não é um acontecimento, ainda que assombroso, mas é a narração 
desse acontecimento. (BARBOSA, 2001, p.179). Não estamos levando em consideração aqui os editoriais, 
crônicas, artigos e quaisquer gêneros declaradamente opinativos.  
3 Fontes são as pessoas e/ou documentos oficiais, ou não, que fornecem informações, através de entrevistas ou 
pesquisas, para a realização de uma reportagem.  
4 -“A edição é a montagem final da reportagem que vai ao ar no telejornal” (Barbeiro, Lima, 2002, p.100).  
5 - “Intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para produzir ou para transformá-
lo” (Fiorin,1994, p.30) 
6“Interdiscursividade é o processo em que se incorporam percursos temáticos e/ou figurativos, temas e/ou figuras 
de um discurso em outro”. 
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Se por um lado não podemos estudar o discurso sem abarcarmos a sua produção, de 

outro, nem tudo aquilo que se pretendeu comunicar com determinada formação discursiva7 é 

compreendido como foi idealizado pelo seu produtor, pois os discursos são interpretados, 

conforme Dijk (2005), de forma subjetiva através de uma “representação8 mental” enquanto 

os fatos dizem respeito à realidade, que é “objetiva”: “A coerência discursiva é, portanto, 

relativa, (inter) subjetiva e define-se através de modelos mentais” (Dijk 2005, p 152).  

Pêcheux (apud Orlandi 2007, p.59-60) afirma que todo discurso é passível de 

interpretação. “Ele é sempre suscetível de tornar-se outro. Esse lugar do outro enunciado é o 

lugar da interpretação, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção dos sentidos 

na constituição dos sujeitos”. Aí nasce a possibilidade de correlação de que fazemos com 

outros acontecimentos correspondentes em nossa mente, que muitas vezes acaba por ganhar 

um significado diferente do que foi proposto no discurso original. Então, “os sentidos e os 

sujeitos se constituem em processos em que há transferências, jogos simbólicos dos quais não 

temos o controle e no qual o equívoco – o trabalho da ideologia e do inconsciente - estão 

largamente presentes”. 

Além dos fatores relativos a quem produz e recebe a mensagem proferida através do 

discurso, outras condições podem influenciar na formação de seu sentido. É o que ressalta 

Pêcheux (apud Orlandi, 1996, p.158): 

 
São formações imaginárias, e nessas formas contam a relação de forças (os lugares 
sociais dos interlocutores e sua posição relativa no discurso), a relação de sentido (o 
coro de vozes, a intertextualidade, a relação que existe entre um discurso e outros) a 
antecipação (a maneira como o locutor representa as representações dos seus 
interlocutores e vice-versa). 

 

Outra prática inerente ao discurso é a semiótica. Conforme Fairclough (2001), pode-

se denominar por discurso o uso da linguagem falada ou escrita, além de incluir a prática 

semiótica em outras modalidades semióticas tais como a fotografia e a comunicação não 

verbal.  Nesse estudo, iremos considerar também as marcas discursivas contida nas imagens 

em movimento provenientes das reportagens sobre o confronto entre policiais e traficantes 

                                                
7 Para Foucault (apud Maingueneau, 1996, p.14) as formações discursivas são “um conjunto de regras anônimas, 
históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço que definiram uma época dada, e para uma área social, 
econômica, geográfica ou lingüística dada, a condições de exercício da função enunciativa”.  
8 Para Meurer (2002, p20), a “representação diz respeito à rede de conhecimentos e crenças que, em seus textos, 
os indivíduos revelam sobre diferentes aspectos do mundo”. Por exemplo: quando ouvimos determinada palavra 
que faça parte do nosso vocabulário temos em nossa mente uma imagem ou uma idéia que corresponde 
(representa) àquilo que foi dito. 
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exibidas no Jornal Nacional a fim de buscar compreender como se dá a construção da 

violência através das representações imagéticas. 

 

 

2.2 IMAGEM 

   

Para Aumont (2005), a imagem tem por finalidade transmitir ao espectador um 

discurso sobre o mundo real, utilizando para isso uma forma simbolizada, produzida pelo 

homem por meio de um equipamento de captação, como uma câmera fotográfica, ou a câmara 

de vídeo, por exemplo. Aqui, parte-se do princípio de que uma imagem9 proferida através de 

um dispositivo é uma representação da realidade, ou ao menos, um fragmento dela.  

A importância da imagem para a história, bem como para a comunicação do homem 

é evidente. Foi através de pinturas e gravuras rupestres que se pôde compreender como os 

homens viviam na pré-história, já que, naquela época, não existia nenhum sistema de escrita. 

Não existe registro do período específico em que essas imagens foram produzidas, porém 

historiadores estimam que os primeiros sinais de comunicação, advindos de imagens, tenham 

sido feitos há aproximadamente trinta mil anos atrás. 

 
Imagens têm sido meios de expressão da cultura humana desde as pinturas pré-
históricas das cavernas, milênios antes do aparecimento da palavra pela escritura. 
Todavia, enquanto a propagação da palavra humana começou a adquirir dimensões 
galácticas já no século XV de Gutemberg, a galáxia imagética teria de esperar até o 
século XX para desenvolver. Hoje, na idade vídeo e infográfica, nossa vida 
cotidiana – desde a publicidade televisiva até as últimas notícias do telejornal da 
meia-noite – está permeada por imagens virtuais, de uma maneira tal que tem levado 
os apocalípticos da cultura ocidental a deplorar o declínio das mídias verbais. 
(Santaella e Nöth apud Chiapianotto, 2006, p.21). 

 

 

2.2.1 A fotografia - imagem estática  

   

Squirra (2004, p.20) aponta que a primeira captação de imagens aconteceu na China, 

há aproximadamente 2400 anos, no século V a.C, porém de forma incipiente. Isso só foi 

possível devido a descoberta das “leis de propagação da luz em linha reta”, das “leis de 

reflexão dos raios luminosos”, e das “relações dos objetos com as suas imagens, quando estas 

são refletidas por espelhos convexos ou côncavos” realizadas pelo cientista  chinês Mo Tzu. 

                                                
9 Não estamos levando em consideração nessa pesquisa as imagens artísticas que, por Aumont (2005), são 
consideradas abstratas. 
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Só em 1550 é que foi concebida a câmara escura idealizada por Leonardo da Vinci , 

aperfeiçoada pelo matemático italiano Jerome Cardano. Na época, a câmara escura passou a 

ser utilizada pelos pintores que retratavam famílias nobres. Até então, as pessoas que queriam 

ser “imortalizadas” através da arte, teriam de ficar longos períodos imóveis para que o artista 

as retratasse. Com a descoberta desse novo dispositivo, o pintor as retratava através da câmara 

escura e, a partir do que foi reproduzido, ele as pintava. 

A primeira fotografia do mundo, conforme Squirra (2004, p.22), foi feita pelo 

francês Nicéphore Niépce, no dia 12 de junho de 1820, porém essa imagem não ficou fixa por 

muito tempo e, desapareceu depois de alguns dias. Somente depois de alguns anos, em 1839, 

a técnica foi aperfeiçoada, quando o francês Louis Daguerre capta e fixa a primeira imagem 

de um objeto. A partir daí os processos fotográficos começaram a ser aperfeiçoados e 

continuam ganhando novos recursos até hoje.  

Como o nosso objeto de estudo é a televisão, não nos deteremos aqui a discorrer 

sobre a evolução da fotografia. Fizemos esta breve introdução na história da fotografia para 

situar o leitor sobre o seu surgimento, bem como sua passagem pelo cinema, origem do 

telejornalismo. 

 

2.2.2 Imagens em movimento - Cinema 

                                                                                                                                                                                  

 “A expressão fotográfica estava consolidada. Mas o espírito humano queria mais. 

Procurava dominar a expressão com o movimento das imagens” Squirra (2004. p.22), revela a 

vontade de que as pessoas tinham, naquela época, de reproduzir imagens animadas. A partir 

daí, várias máquinas foram projetas com a finalidade de reproduzir os movimentos humanos e 

dos animais. 

Dessa evolução nasceu o cinema. No dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, no 

subsolo do bar o Grand Café, os irmãos Auguste e Louis Lumiére realizaram as primeiras 

projeções públicas nas quais denominaram “fotografias animadas” e a máquina que 

possibilitou a transmissão da mobilidade dos objetos foi chamada de “cinematógrafo”.  

O processo cinematográfico foi sendo aperfeiçoado e foi constituindo forma e arte 

própria. George Meiles, pintor que estava presente na primeira projeção feita pelos irmãos 

Lumiére, se interessou pela câmera cinematográfica e começou a fazer experimentos com ela. 

Descobriu a superposição de imagens (a fusão, o clareamento, e o escurecimento das 

imagens) como forma de realizar a transição de uma cena para outra. Além disso, “ele 

descobriu que o cinema era uma forma de ver, de interpretar, assim como deturpar a realidade 



 16

de acordo com a vontade do criador” (Squirra, 2004, p. 24), e ainda foi o criador dos filmes de 

ficção.  

Em 1908, o francês Charles Pathé funda uma empresa com “estúdios de gravação, 

fábrica e venda de películas, um jornal de filmes e um jornal de atualidades”. Mais tarde esse 

jornal, que anteriormente era impresso, passa a ser produzido para as telas de cinema. Nasce 

aqui o cinejornalismo, que mais tarde originaria o telejornalismo. 

Um breve relato sobre o cinejornalismo, bem como a do surgimento e evolução do 

telejornalismo estarão contidos a seguir, no item 2.4. 

 

2.2.3 A imagem no telejornalismo 

 

Para Curado (2002, p.106), a imagem nos noticiários televisivos fornece apoio ou 

esclarece uma informação e, em determinadas situações, ela pode chegar a dispensar a 

existência do texto. “No enterro de uma pessoa conhecida, a informação sobre a morte da 

pessoa é domínio público. A cena da pessoa que expressa profunda emoção em gestos ou em 

expressão pode ser o símbolo de tristeza pela passagem daquela pessoa.”. 

A conotação que a imagem irá representar vai depender do recorte, feito pelo 

cinegrafista, através da escolha da composição da imagem captada, ou seja, o enquadramento 

(escolha dos planos), dos movimentos de câmera e, consequentemente, do que está inserido 

no limite de visualização do telespectador. Ou seja, cada tipo de enquadramento, ângulo ou 

plano conota um sentido diferente a imagem, sentido esse moldado por aquele que a produziu. 

Para explicarmos melhor esse processo tomaremos como base a definição de 

enquadramento feita por Curado (2002, p.107): 

 
Enquadramento é a posição da lente em relação ao objeto. Define a maneira como o 
telespectador vai ver determinada cena. A imagem que fica do “quadrado” da tela. A 
ocupação desse espaço é verificada pelo repórter cinematográfico por um visor da 
câmera. A tela pode ser preenchida de vários jeitos segundo a perspectiva do objeto 
filmado. Alente da câmera define esse formato de tomada de cena.   
 

Com a finalidade de elucidarmos as opções usuais de enquadramento, utilizaremos o 

apoio de uma figura, retirada do livro de Curado, para ilustramos as possibilidades. 
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1- Close 

2- Primeiro Plano 
3- Plano Americano 

4- Plano Médio 
5- Plano Geral 

O número 5, delimitado através da ilustração, é o chamado Plano Geral, ou Aberto. É 

utilizado para que se dê ao telespectador a noção de todo o ambiente que cerca determinada 

cena. O Plano Médio, na figura mostrado através do número 4, é usado quando o repórter 

aparece durante a reportagem, realizando uma passagem ou um boletim. Já o número 3, é o 

Plano Americano que, por exemplo, é utilizado para enquadrar os apresentadores do noticiário 

na tela. O Primeiro Plano e o Close-up, representados pelos número 2 e1, são  empregados no 

telejornalismo, para mostrar bem de perto alguma emoção ou sentimento vividos, naquele 

momento, pelo entrevistado. 

Além da escolha dos planos, o repórter cinematográfico dispõe dos recursos 

advindos da lente da câmera10 para dar a dimensão que deseja para determinada imagem. 

Através do zoom11 ele poderá distanciar ou aproximar objetos da visão de quem assiste a 

notícia, deixando a imagem mais precisa, pois o telespectador poderá enxergar com maior 

riqueza de detalhes, por exemplo, a figura que está sendo mostrada. 

 Para Aumont (2005), o enquadramento é a moldura do que é apresentado e remete a 

diversos sentidos, dependendo da escolha feita. O ponto de vista de quem produz a imagem, 

pode designar “um local, real ou imaginário, a partir do qual uma cena é olhada, o modo 

particular como uma questão pode ser considerada, enfim, uma opinião, um sentimento com 

respeito a um fenômeno ou acontecimento” Esses dois últimos sentidos para Aumont 

                                                
10 A lente é um instrumento ótico responsável pela organização da luz na formação da imagem. 
11 A lente ou objetiva Zoom tem como característica a aproximação do plano do filem ou dos pixels do objeto ou 
cena a ser colocado no quadro imagético que está uma longa distância em relação ao cinegrafista. Esse 
equipamento faz parte do grupo das lentes de longa distância focal. 
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correspondem a valores conotativos do enquadramento que definem uma menor ou maior 

importância para determinada representação. Um objeto focado em primeiro plano, por 

exemplo, terá mais destaque que aquele que está em segundo plano.  

O jornalismo televisivo associa as informações relativas ao discurso com imagens e 

sons. As imagens determinam se um assunto merece destaque ou não. Imagens de um desastre 

chamam atenção e causam curiosidade. Isso acontece porque através da imagem o 

telespectador se sente “participante” da notícia e, portanto, na televisão, a imagem dá o tom 

de veracidade à informação. 

Para as jornalistas Bistame, Bacelar (2005 p.84), a imagem é uma representação do 

real: 

 
Ao transmiti-las a televisão transforma o telespectador em testemunha. Sentados no 
sofá de casa, presenciamos, ao vivo, um atentado terrorista em Nova York. 
Conhecemos lugares onde jamais vamos pisar e pessoas que jamais encontraremos. 
Um fato só se torna realidade se tomarmos conhecimento dele. Caso contrário, fica 
restrito ao universo em que ocorreu. Sendo assim, os meios de comunicação podem 
interferir na forma como percebemos a realidade. 
O Rio de Janeiro enfrenta problemas com a violência. Mas certamente seus 
habitantes não têm a mesma impressão da cidade que os que apenas assistem às 
coberturas dos confrontos entre policiais e traficantes. Isso não significa que os 
tiroteios não devam ser exibidos, mas os conflitos urbanos são apenas um aspecto da 
rotina carioca. Esse recorte limita a visão, e o que é uma particularidade pode 
assumir a dimensão. 

  

Com isso, podemos perceber que o que é mostrado através das fotografias e das 

imagens produzidas para os telejornais, por exemplo, é um recorte da realidade. As cenas e os 

flagrantes que a câmera de vídeo captou aconteceram, porém não se deve esquecer que o que 

está sendo mostrado é apenas uma parte do todo. Durante o processo de edição os jornalistas 

elegem as imagens que desejam exibir ao telespectador e essa seleção já vem sendo feita 

desde o processo inicial de captação de imagens, quando o cinegrafista decide qual 

enquadramento (plano), movimento de câmera, bem como a composição do quadro imagético 

que está sendo filmado. Ele decide o que ele inclui no campo de visão do telespectador. Por 

isso que a imagem representa a realidade, assim, não podemos tomá-la como um espelho, ou 

o reflexo dele. 

 

2.3 TELEJORNALISMO  

 

2.3.1 HISTÓRICO 
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De acordo com Vianna (2003), a história dos noticiários de televisão começa com o 

término dos noticiários exibidos nas telas de cinema. Através da iniciativa dos irmãos 

Lumiére, em 1909 começou a ser produzido uma espécie de informativo usando como 

dispositivo de transmissão as telas de cinema.  Esses primeiros audiovisuais informativos 

tratavam de acontecimentos com relevância histórica ou de fatos curiosos ocorridos naquele 

período12.   

O primeiro produto audiovisual semelhante ao que atualmente conhecemos por 

telejornal foi o noticiário Pathé Journal, na França, de Charles Pathé, no ano de 1909, como 

havíamos citado anteriormente. Esse noticiário, segundo Saéz (apud Vianna, p.5), era 

composto por reportagens incipientes, produzidas por correspondentes dispostos em várias 

partes do mundo. Dois anos depois, os americanos se interessam pelo projeto e montam uma 

versão norte americana inspirada naquele modelo. 

Vianna (2003, p.7) aponta que se pode notar muita semelhança nos temas elencados 

no cinejornalismo e os apresentados atualmente no telejornalismo. Além disso, a forma, 

narrativa e a estrutura dos noticiários também carregam traços da linguagem cinética: os 

elementos do cinema, “estão presentes, principalmente agora com o desenvolvimento 

tecnológico sofisticado, na área da captação, produção e montagem jornalística, também nos 

telediários”. 

No Brasil, o primeiro telejornal, intitulado Imagens do dia, foi ao ar no dia 20 de 

setembro em 1950, na TV Tupi, em São Paulo. Esse telejornal, para Sampaio ( apud Rezende 

2000, p.105), “constava numa seqüência de filmes dos últimos acontecimentos locais”. Dois 

anos mais tarde, a TV Tupi produz outro telejornal que veio a substituir o primeiro, o 

Telenotícias Panair. Pouco tempo depois a emissora passou a produzir o Repórter Esso, 

grande sucesso que permaneceu durante 20 anos no ar. Baseando-se no modelo norte-

americano, “os programas adotavam não somente os nomes dos patrocinadores, como 

também sua dinâmica mercadológica publicitária”. (Viana, 2003, p.20). Desde 1941, 

anteriormente ao seu lançamento na TV, o Repórter Esso já existia, e era veiculado através da 

Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. 

 
(...) a Segunda Guerra Mundial é apontada também como um dos motivos da 
criação deste programa jornalístico no rádio e depois na televisão, pois tinha o 
objetivo de manter o povo brasileiro informado das noticias da guerra (...) (Vianna 
2003, p. 20). 

                                                
12 Vianna (2003, p.3) dá como exemplo alguns acontecimentos que foram exibidos através desses audiovisuais:: 
“a coroação de Zar Nicolas II”; “o casamento do Rei Alfonso XIII”; “a guerra anglo-boer”; “o enterro do 
presidente norte-americano William McKinley, em 1906”, etc. 
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Nessa época, segundo Rezende (2000), a linguagem televisiva no Brasil recebeu 

forte influência do rádio. Os apresentadores, por exemplo, eram oriundos dessa mídia e os 

textos, na maioria das vezes, telegráficos, eram lidos com uma eloqüência vibrante. No início, 

a TV no país “era totalmente baseada na fala com pouca visualização. A programação 

televisiva apresentava um baixo índice de noticiários, (...) porque na competição com o rádio, 

ela perdia em relação à instantaneidade” Furtado (apud Rezende, 2000, p.106). 

Já em 1962, nasce o Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior, que a começar pelo 

nome, trazia mudanças para o telejornalismo brasileiro. Jornalistas vindo da mídia impressa 

começam a produzir e apresentar os programas, além de atuarem como comentaristas, uma 

novidade, até então, para esse formato. A partir daqui também começa a se ter um maior 

cuidado com as imagens que seriam exibidas. Rezende (2000. p 107) diz que esse telejornal 

trouxe novas concepções para os programas jornalísticos de TV: 

 
A qualidade jornalística desse noticiário causou um impacto enorme pela 
originalidade de sua estrutura e forma de apresentação distinta de todos os demais 
informativos o Jornal de Vanguarda. Além do prestígio no Brasil, obteve 
reconhecimento no exterior. Recebeu na Espanha, em 1963, o premio Ondas, como 
o melhor telejornal do mundo e foi utilizado por McLuhan – um dos teóricos da 
comunicação de maior projeção – em suas aulas de comunicação. 
 

Em 1964, o Jornal de Vanguarda termina em função da censura sofrida pelo Ato 

Institucional n° 5 (AI-5) instituída pelo golpe militar. Conseqüência do rígido controle 

político que a imprensa estava passando, o jornalismo de TV adota os padrões norte-

americanos para apresentar as notícias. Nesse período, os locutores de rádio voltam a ocupar o 

lugar dos jornalistas na apresentação de telejornais. 

Já em setembro de 1969, coincidindo com a “era das redes”13, surge o telejornal que 

até hoje é líder de audiência no país, o Jornal Nacional, da TV Globo, nosso objeto de estudo. 

Transmitido ao vivo para diversos estados brasileiros, um de seus maiores objetivos, além de 

possuir uma programação de prestígio, era competir com o Repórter Esso, da TV Tupi. “(...). 

Ao anunciar a criação do Jornal Nacional, a rede Globo salientou: “vamos lançar um 

telejornal para que 56 milhões de brasileiros tenham mais coisas em comum,.além de um 

simples idioma”. Veja (Apud Rezende, 2000).  

O telejornal Titulares da Notícia é lançado no ano de 1970, pela TV Bandeirantes, 

em São Paulo, com uma dupla de cantores sertanejos na apresentação. Já a TV Tupi, começou 

a produzir um novo telejornal na tentativa de repetir o sucesso do Repórter Esso. A Rede 
                                                
13 A partir desse momento, iniciou-se as transmissões via satélite “que possibilitaram a integração nacional e 
aproximação com o restante do mundo” (Rezende 2000 p.109). 
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Nacional de Notícias, assim intitulado, era transmitido ao vivo para várias capitais do país. 

Trouxe uma diferença na apresentação do cenário, onde os locutores eram destacados em 

primeiro plano e ao fundo havia uma sala de redação. Podemos observar formatos 

semelhantes a esse em grande parte dos telejornais exibidos atualmente. 

Conforme Rezende (2000), nesse mesmo ano, a TV Bandeirantes reformula seu 

telejornal com o intuito de bater os índices de audiência da rede Globo, porém  sem êxito. O 

Jornal Nacional chegou a alcançar quase 80% da audiência do país. A partir daí a Rede Globo 

passou a investir no jornalismo televisivo e foram lançados vários outros telejornais. 

Vale ainda lembrar do TJ Brasil, lançado em 1988, pelo SBT (Sistema Brasileiro de 

Televisão) que trouxe o gênero opinativo de volta aos telejornais. Em 1997, a Band (antiga 

TV Bandeirantes) aperfeiçoa esse modelo e reitera a opinião nos programas jornalísticos 

televisivos. 

 

2.3.1.1 Telejornais da Rede Globo 

 

Atualmente, a Rede Globo de Televisão, canal onde é exibido o nosso objeto de 

análise, apresenta diariamente na sua grade de programação, com exceção de domingo, 

quatro14 telejornais. Julga-se pertinente aqui fazer uma breve descrição desses telejornais com 

a finalidade de localizar o leitor o contexto em que o nosso objeto está inserido. 

O primeiro telejornal a ir ao ar é o Bom Dia Brasil, às 7:15h. Além de ser destinado a 

apresentar as primeiras notícias do dia, o Bom Dia Brasil é voltado essencialmente à prestação 

de serviços na área da economia, com a presença de comentaristas especialistas neste campo, 

como é o caso de Delis Ortiz. Os jornalistas Renato Machado e Renata Vasconcelos 

apresentam as notícias sentados em poltronas, com o cenário se assemelhando a uma sala de 

visitas. Este telejornal tem duração aproximada de uma hora, sendo assim, o telejornal de 

maior duração da programação.  

O telejornal da tarde é o Jornal Hoje, que é apresentado por Sandra Annemberg e 

Evaristo Costa a partir das 13:15h. Esse telejornal tem por finalidade principal informar ao 

telespectador os fatos que estão acontecendo até o início da edição. Exibido desde 1971, o 

programa aborda vários tipos de assuntos, dando maior destaque aos serviços, saúde, enfim, 

                                                
14 Não estamos levando em consideração aqui os jornais locais e regionais transmitidos pela Rede Globo, mas 
produzidos pelas sua afiliadas, como é o caso dos telejornais exibidos no Rio Grande do Sul do Bom dia Rio 
Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias veiculados às 6:30h, às 12:00h e às 19:00h, respectivamente.  
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matérias que tem como foco principal o ser humano. Ao término das reportagens, os 

apresentadores, de forma descontraída, comentam sobre o que foi noticiado.  

O próximo telejornal da programação da Rede Globo é o nosso objeto de estudo, o 

Jornal Nacional. Há 38 anos no ar, ele é o telejornal mais antigo, de maior audiência do país e 

o que possui maior abrangência de temas da emissora. Apresentado pelo casal de jornalistas 

Fátima Bernardes e William Bonner, o telejornal apresenta, na maior parte das edições, 

matérias informativas sobre o que aconteceu durante o dia no Brasil e no mundo. É exibido a 

partir das 20:15h até as 21h. 

O jornal televisivo da emissora destinado a repercussão dos fatos é o Jornal da 

Globo, que está no ar desde 1982. Atualmente é apresentado por Cristiane Pelajo e Willian 

Waack. É o mais curto dos telejornais e aborda temas variados na sua pauta, além de dar 

destaque aos resultados dos jogos de futebol que são realizados antes do telejornal ir ao ar. 

  

 

2.3.2 FORMATOS UTILIZADOS NAS PRODUÇÕES TELEJORNALÍSTICAS 

 

Para ilustrar a complexidade dos processos de produção telejornalísticos, propomos 

aqui uma breve descrição de algumas questões técnicas que o envolvem e que, por 

conseguinte, fazem parte diariamente das rotinas de produção em TV.  

Conforme Rezende (2000, p 146) a estrutura de um telejornal esqueleta-se através 

no que se chama de espelho. Esta estrutura organiza de forma sintética a organização do 

noticiário em segmentos, ordenando as matérias que serão exibidas em cada bloco, indicando 

as chamadas15, a passagem de blocos16, o encerramento, além de sinalizar também, os 

intervalos comercias. O espelho é construído várias vezes durante a produção do noticiário, 

podendo ser mudado, muitas vezes, quando o telejornal já está no ar em decorrência de um 

acontecimento importante de última hora17.  

                                                
15 Também denominadas manchetes dispostas na escalada (primeira parte do espelho que tem a função de 
despertar o interesse do telespectador sobre os temas que serão apresentados ao longo da edição). As manchetes 
são “frases de impacto sobre assuntos do telejornal que abrem a transmissão”, conforme Cunha (apud Rezende, 
200, p.147) 
16 São conhecidos também por passagem de break. Sua principal função é retomar os assuntos que serão 
abordados nos próximos blocos. Estão localizados no final de cada bloco, com exceção do último. 
17 “Essas matérias são classificadas como factuais ou quentes e referem-se geralmente a acontecimentos não 
previstos” nos assuntos que seriam abordados naquela edição. (Rezende, 2000, p 147) 
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No telejornalismo, várias são as formas que a notícia pode ser apresentada ao 

telespectador. Dependendo da relevância do assunto18 e da existência de imagens19, 

determinado tema pode ter maior ou menor destaque dentro do telejornal. Os formatos que 

uma notícia pode ser apresentada no telejornal são: nota simples, nota coberta, boletim e 

reportagem. 

A nota simples, também chamada de nota pelada, tem a função de dar um breve 

relato sobre determinado acontecimento, lida pelo apresentador e sem a existência de 

imagens. A nota coberta, por conseguinte, assemelha-se a nota simples, porém essa, se 

caracteriza pelo uso das imagens para apoiar o que está sendo relatado pelo repórter em Off20 

O Boletim stand-up, ou ainda denominado passagem, é quando o repórter faz uma 

gravação no local do acontecimento para transmitir informações do fato. Utilizado na 

ausência de imagens, ou até mesmo para dar a repercussão de um fato ou relatar um 

acontecimento novo, quando não foi possível a produção de uma matéria. É disposto dentro 

da reportagem, ou isolado no telejornal. 

Reportagem é a maneira mais completa de apresentar a informação no 

telejornalismo. Composta por cabeça, off, sonora, imagens e boletim, a reportagem busca 

tratar em um curto espaço de tempo, apesar de ser o mais longo dos formatos do 

telejornalismo, o tema que será noticiado na sua totalidade. Maciel (apud Rezende 2000. 

p.153) diz que a reportagem “tem texto, imagens, presença do apresentador, do repórter e dos 

entrevistados”. 

Abaixo, listaremos o que compreende cada um desses componentes. 

 

 

2.3.3 ELEMENTOS DA REPORTAGEM NA TV 

 

Para que a informação seja melhor compreendida pelo telespectador, a reportagem de 

TV tem de ser clara e precisa, pois nesse meio, não terá como o ouvinte pedir para que o 

repórter , entrevistado ou apresentador repita aquilo que foi dito anteriormente. Curado (2002, 

p.19) afirma que “´por suas características como meio de divulgação, que combina som e 

imagem, a televisão tem uma maneira própria de transmitir a informação. A linguagem, o 

                                                
18Uma das teorias que norteiam o jornalismo é a teoria dos valores-notícia. Ela aponta alguns dos critérios de 
noticiabilidade que são utilizados pelos jornalistas. Essa teoria será abordada no capítulo 3. 
19 A existência de boas imagens pode ser determinante para a entrada de uma matéria no telejornal e para que a 
mesma mereça um maior ou menor destaque dentro do noticiário. 
20  Na próxima página, destinada a listar os elementos presentes na reportagem, explicaremos o que é Off. 
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tempo e ritmo são peculiares, se comparados com outros meios de comunicação.” Para que “o 

tempo” e o “ritmo”, característicos do telejornal ganhem forma, as reportagens são divididas 

em elementos, que tem por finalidade, organizar a informação e comunicar a notícia com mais 

clareza e organização.  

 

 

2.3.3.1 Cabeça 

 

A cabeça da matéria é a abertura da notícia. Caracteriza-se pela narração do fato mais 

importante, logo no início. Nela está presente o lead - que deve responder as cinco perguntas 

básicas no jornalismo: O quê?, Quando?, Como?, Onde? e Porquê?. Sua principal finalidade é 

chamar a atenção do telespectador para o assunto. 

 

 

2.3.3.2 Off 

 

O texto em off é aquele gravado pelo repórter no estúdio com o objetivo de narrar os 

fatos e situar o espectador sobre as imagens que está assistindo.  

 

  

2.3.3.3 Passagem 

 

Quando utilizado dentro da reportagem21, serve para apresentar a informação quando 

não existem imagens para ilustrar o fato noticiado. Usado também para mostrar ao 

telespectador que o repórter está no local do acontecimento. 

 

 

2.3.3.4 Sonora 

  

É usual empregar o termo sonora para denominar a fala dos entrevistados exibidos na 

reportagem. A sonora, juntamente com as imagens, fornece maior veracidade àquilo que está 

sendo dito pelo repórter no off. 

                                                
21 Como dissemos na página anterior, a passagem ou boletim também pode ser um formato, quando isolado, 
usado para dar um resumo das informações de uma notícia. 
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2.3.3.5 Imagem 

  

Como já descrevemos a imagem no item 2.2, não iremos aqui nos reportar 

novamente a sua importância ao jornalismo televisivo. 

 

 

2.3.3.6 Sistema de áudio 

 

Quando as imagens estão sendo captadas o cinegrafista sempre deve ter o cuidado de 

captar o som ambiente que cerca o acontecimento ou os entrevistados a fim de reproduzir ao 

máximo o que foi vivenciado naquele momento ao telespectador. Ainda, pode ser utilizado o 

sobe som para dar ênfase a determinadas situações, onde, por exemplo, a palavra do repórter 

dá lugar ao som captado do local do fato ou da pessoa entrevistada. 

 

 

2.3.3.7 Nota pé 

 

Usada para complementar as informações, é a nota lida, ao vivo, no final da 

reportagem. Pode ser empregada, por exemplo, para notificar ao telespectador que 

determinada fonte foi procurada para falar do assunto, porém não quis conceder entrevista ou, 

ainda para informar sobre um telefone de contato de um serviço que foi noticiado. 

Consideramos necessária essa breve descrição acerca dos elementos que compõe a 

reportagem para que no capítulo 5, onde faremos a análise do discurso verbal e imagético do 

nosso corpus, o leitor esteja familiarizado com os termos técnicos utilizados no 

telejornalismo. 

 

 

2.4 DISCURSO, IMAGEM E COMUNICAÇÃO: UMA RELAÇÃO INTRÍNSECA NO 

TELEJORNALISMO 

 

Para Wolton (apud Negrini 2005), o fundamental na televisão é que ela não é só 

imagem, ela é laço social. Por mais que a imagem seja a marca da televisão, não se pode 

ignorar a dimensão social do veículo. No momento em que as pessoas comentam o que viram 

na tela, elas estão se integrando socialmente. A televisão é uma forma de abertura para o 



 26

mundo. É muito difícil alguém ficar indiferente frente às emissões televisivas. E, na maioria 

das vezes, é a principal forma que as pessoas têm de se informar.  

A televisão, segundo Wolton (apud Negrini 2005), pode ser considerada um dos 

meios mais democráticos de informação, já que está presente nos lares da maioria dos 

brasileiros. Além disso, ela também é um importante meio de estabelecer laços socias, na 

medida em que a mídia agenda os assuntos que são discutidos dia a dia, seja no bar, no 

trabalho, ou nas instituições de ensino, por exemplo. As pessoas comentam o que assistiram 

no noticiário e, portanto estabelecem relações através do que foi veiculado nos meios de 

comunicação. 

No Brasil, a televisão, muitas vezes, assume o papel de única fonte de informação 

para parte significativa da população. Conforme Rezende (2000, p.23), entre os fatores que 

colaboraram para que a televisão se tornasse mais importante no país quanto em outros países, 

pode-se destacar: “a má distribuição de renda, a concentração da propriedade das emissoras, o 

baixo nível educacional, o regime totalitário nas décadas de 1960 e 70, a impossibilidade de 

uma homogeneidade cultural e até mesmo a alta qualidade da nossa teledramaturgia”. 

A linguagem coloquial empregada pela televisão, característica essa também 

presente no telejornalismo, aproxima diferentes “públicos receptores” e assim, propicia um 

maior entendimento daquilo que está sendo dito. Assim como define Paternostro (Apud 

Rezende 2000, p.93): 

 
A busca do coloquial consiste, principalmente, na necessidade de se encontrar um 
nível comum de entendimento para a mensagem que se vai transmitir. Quanto mais 
palavras (...) forem familiares ao telespectador, maior será o grau de comunicação. 
Uma mensagem com um texto simples tem capacidade de atingir um maior público 
heterogêneo. 

   

Ainda, para que esse entendimento seja completo, o texto, coloquial, e a imagem 

devem andar lado a lado, um completando o sentido do outro. 

Arlindo Machado (apud Nodari, 2006, p.13) percebe o século XX como o “século 

das imagens” no jornalismo televisivo. Isso se deve graças ao advindo da tecnologia que 

permite, atualmente, que uma câmera seja transportada facilmente pelo cinegrafista e as 

imagens produzidas por ele pode ser enviadas via satélite, no caso de o fato noticioso coberto 

pela equipe de jornalismo acontecer fora da cidade sede da emissora. Contudo, mesmo que a 

partir do século passado vivamos cercados de imagens, no telejornalismo a palavra, 

fundamental para o jornalismo, ao mesmo tempo em que informar e situa o telespectador 

sobre o contexto que envolve tal situação, delimita o seu sentido. 
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Uma das normas que permeiam o telejornalismo é que palavra e imagem precisam 

andar juntas. Para Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima (2002, p.69) “o repórter deve 

desenvolver a compreensão da imagem. (...). O conflito entre elas deve ser evitado uma vez 

que distraí o público, mas se assim ocorrer, prevalece o poder da imagem”. 

Para Paternostro (1999, p.72) o desafio do jornalista é saber o momento certo de 

utilizar a linguagem verbal ”ou o texto tem a ver com o que está sendo mostrado, ou não tem 

razão para existir”. Uma imagem forte pode dizer muita coisa sem precisar do uso das 

palavras para lhe conferir sentido. Essa é uma forma de dar veracidade aquela informação que 

se pretende comunicar. 

Quando o jornalista está produzindo seu texto (off), ele tem de pensar sobre a 

existência de imagens disponíveis para cobri-lo22, pois se não tiver imagens relacionadas com 

o que está sendo dito, o repórter ou o editor de imagem terá de pensar em outra solução visual 

para que aquela informação não tenha que ser tirada da reportagem. 

Conforme Squirra (1993), é imprescindível que o telejornalista consiga compreender 

todo o processo comunicacional na qual a produção da imagem está inserida (iluminação, 

planos, enquadramentos, cenário, etc.) bem como as suas potencialidades, pois é com a 

observação de todos esses elementos cinéticos que fica evidente o intuito de noticiar algo para 

os (tele) espectadores. 

 
 “O estudo tem que passar inclusive pela análise das possibilidades semânticas da 
imagem em movimento. Pelas características subliminares da codificação e 
decodificação sociais das imagens. Por seu significado cultural concreto e abstrato.” 
( Squirra, 1993. p. 135) 

  

Aproximando-se do nosso objeto de estudo, o Jornal Nacional, Guilherme Jorge 

Rezende (apud Nodari 2006, p.17) observa que a expressão, presente no manual de redação da 

Rede Globo, em que orienta seus funcionários “casar imagem e informação” não condiz com 

a realidade expressa pela emissora: 

 
Tal como no casamento entre duas pessoas, na dinâmica das relações cotidianas, 
tudo é possível. Ora a imagem impõe-se em sua plenitude, ora basta a palavra para a 
transmissão de uma notícia televisiva. Entre esses pólos, desponta uma grande 

                                                
22  No jornalismo do dia a dia é usual entre os telejornais a utilização da edição tradicional, ou seja, é feita uma 
observação (decupagem) breve das imagens que foram captadas pelo cinegrafista. Depois o repórter redige seu 
texto e, posteriormente escolhe as imagens que servirão para “cobrir o off” da reportagem. Em reportagens 
especiais, em que existe mais tempo para a produção, existe uma nova tendência, seguida pelo jornalista Marcelo 
Canellas, da Rede Globo, que propõe a edição invertida. Essa forma de edição consiste em, um primeiro 
momento, escolher as imagens que serão dispostas na matéria jornalística, para somente depois, em cima da 
seqüência que foi montada, produzir o texto. 
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variedade de alternativas, todas elas se constituindo como expressões legítimas do 
telejornalismo. Em vez de se proclamar o império do icônico no discurso televisivo, 
parece mais factível a hipótese de que a construção da mensagem na TV reflete uma 
complexa intervenção de signos de natureza diversa e em contínua interação. 
 

Para Santaella (apud Rezende, 2000, p.45) a característica peculiar da televisão, 

união de imagem e som, também é considerada complexa. Segundo ela, isso se deve aos 

diversos elementos inseridos nas reportagens: os signos oriundos das imagens, os verbos 

empregados, a narrativa escolhida, a edição, os movimentos de câmera, entre outros.  

Assim como Santaella, acreditamos que o jornalismo de TV, aqui representado pelo 

JN, fomenta análise devido a sua complexidade de produção. Nesta ocasião, buscaremos 

entender como o produto final, a reportagem, chega à casa do telespectador23, que muitas 

vezes, tem na televisão o principal meio de obter informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
23 Não empregaremos como metodologia aqui o estudo de recepção (que visa analisar as reações do telespectador 
sobre determinado tema). 
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3 A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA ATRAVÉS DA MÍDIA 

 

Neste capítulo, buscaremos explicar, respaldados pelas teorias que norteiam o 

jornalismo, o porquê da recorrência do tema violência na mídia e, em especial no nosso 

estudo, no telejornal, além de abarcarmos o conceito de representação e a sua relação com o 

tema estudado. 

 

 

3.1 EM FOCO: A VIOLÊNCIA 

 

Segundo o Dicionário Houaiss (apud Serasa, 2006), “a violência é a ação ou efeito de 

violentar, de empregar força física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra 

(alguém); ato violento, crueldade, força”. Já no âmbito jurídico, este dicionário descreve a 

violência “como o constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a 

submeter-se a vontade de outrem; coação”. 

Ainda, na comunidade internacional de direitos humanos (apud Serasa, 2006), a 

violência é compreendida como todas as violações dos direitos civis (vida, propriedade, 

liberdade de ir e vir, de consciência e de culto); políticos (direito a votar e a ser votado, ter 

participação política); sociais (habitação, saúde, educação, segurança); econômicos (emprego 

e salário) e culturais (direito de manter e manifestar sua própria cultura).   

Como um recorte desse tema amplo, decidimos estudar a violência urbana. Este 

segmento compreende as formas de violência, tipificadas como violação da lei penal, tais 

como: assassinato, seqüestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa ou contra o 

patrimônio. É denominada violência urbana, porque se manifesta principalmente no espaço 

das grandes cidades, onde o número de crimes vem aumentando consideravelmente. 

Dentre os temas mais recorrentes em que a mídia dá visibilidade a violência urbana, 

pode-se destacar aqui o tráfico de drogas e, mais recentemente, o tema do nosso estudo, o 

confronto oriundo desse tráfico, os embates entre policiais e traficantes na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Souza, Assis e Silva (1997) em estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, 

sublinham que a metrópole “é a capital do país que apresenta as mais elevadas taxas de 
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mortalidade por causas externas24, responsáveis pela maioria das mortes na ampla faixa dos 5 

aos 49 anos de vida”. E estas mortes, muitas vezes, estão ligadas ao tráfico de drogas.  

O narcotráfico no Rio de Janeiro teve seu ”boom” entre os anos 1980 até 1990, 

segundo Nobre (2005). Até então, a cidade era conhecida por suas belezas naturais, paisagens 

e hospitalidade do povo, além de ser referência de metrópole cosmopolita para todo o Brasil. 

Porém, assim como o aumento do tráfico de drogas, aumentaram também os índices de 

criminalidade e a cidade passou a ser vista com outros olhos25.  

Também em 1980, a polícia e a justiça enfrentavam problemas e não estavam 

conseguindo conter os altos índices de criminalidade e violência. Alguns anos depois, em 

1989, diante da ineficácia das polícias estaduais, o governo federal organizou uma ação para 

reprimir o tráfico. Foram realizadas, com o auxílio das polícias federal, civil e militar, duas 

grandes operações intituladas Mozaico I e II em 30 favelas cariocas. Segundo Nobre (2005), 

elas resultaram na prisão de 100 de pessoas e 20 mortes. No entanto, mesmo após essas 

operações, o tráfico continuou prosperando. 

Passado um tempo as operações Mozaico, a polícia começou a realizar freqüentes 

“batidas de repressão” ao tráfico, realizadas até hoje. 

 

3.2 A VIOLÊNCIA COMO VALOR-NOTÍCIA  

 

Para definir o que será ou não noticia os jornalistas partilham de critérios que regem 

as produções jornalísticas com diversos temas e condições que orientam os critérios de 

noticiabilidade26 listando o que merece maior destaque em detrimento a outros temas: são os 

chamados valores-notícia.  

Traquina (2005) considera os valores-notícia fundamentais para o jornalismo, pois, 

através deles, o profissional da área pode ter uma referência no complexo e rápido modo de 

captação e elaboração de notícias. Os valores-notícia servem como um filtro que os jornalistas 

usam para decidir o que se tornará noticia dentre os muitos fatos que acontecem durante o dia. 

Segundo Stephens (apud Traquina, 2005, p.63), os fatores que levam um 

acontecimento ser noticiados pelos media ao longo dos anos27 variariam pouco.  Dentre os 

                                                
24 As participantes desse estudo consideraram por causas externas as mortes provenientes de homicídios e 
acidentes de trânsito. 
25 Vale lembrar também que essa visibilidade se dá, especialmente, por parte da mídia. 
26 Traquina (2005, p.63) define os critérios de noticiabilidade “como o conjunto de critérios e operações que 
fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir um valor notícia”. 
27 Conforme Traquina (2005, p.64-65), desde a época em que as notícias eram publicadas através das “folhas 
volantes”, em 1916, os assassinatos já ocupavam 1/3 de seus espaços. As outras notícias eram destinadas ao 
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mais recorrentes ele cita: “o extraordinário, o insólito28, o atual, a figura proeminente29, o 

ilegal, as guerras, a calamidade e a morte”. Dos valores-notícia levantados, cinco estão 

ligados diretamente ao tema estudado. O atual, por acontecer no tempo em que está sendo 

noticiado, esse critério está presente na maioria das notícias veiculadas na imprensa. O ilegal, 

diretamente ligado ao comércio de drogas, que é ilícito. A calamidade, por se tratar de um 

fato que envolve, não somente os policiais e traficantes envolvidos, mas, também os 

moradores das favelas em que os confrontos aconteceram. Esses confrontos modificaram a 

rotina dos moradores que, além de obedecer ao “toque de recolher” imposto pela polícia, 

também tiveram que submeter-se as regras impostas pelos traficantes, tais como: o 

fechamento de escolas e  pontos comerciais. 

Já a morte, esteve presente em todos os conflitos estudados. Portanto, mais uma 

justificativa desse tema ter recebido destaque na mídia em geral  e no JN. Devido ao número 

de mortes ter sido elevado durante a permanência dos conflitos e pelo grande número de 

policiais envolvidos30, a “guerra contra o tráfico”, metáfora utilizada muitas vezes pelo JN 

para se referir aos confrontos entre policias e traficantes, pode ser outro critério que remete a 

mais um dos valores-notícia levantados por Traquina (2005), no decorrer da história da 

imprensa, a guerra. 

Após o relato desse breve histórico dos valores-notícias na imprensa e a relação que 

eles tem com o presente trabalho, nos propomos a listar os critérios de noticiabilidade 

segundo Nelson Traquina, que utiliza as idéias do italiano Mauro Wolf para embasar seu 

pensamento.  

Conforme Mauro Wolf (apud Traquina, 2005, p.78) os valores-notícias estão 

presentes em todas as fases de produção jornalísticas desde a seleção do que será ou não 

notícia até a construção do que será posteriormente a reportagem. Os valores-notícia, 

definidos por Wolf, são divididos em dois grandes grupos: os “valores-notícia de seleção” e 

os “valores-notícia de construção”. Neles, estão compreendidos uma série de fatores e temas 

                                                                                                                                                   
insólito, como o caso de um porco que nasceu com duas cabeças, milagres, e aos atos e palavras de pessoas 
importantes da época, como os Reis e Rainhas.  
28 O insólito é algo que foge do normal. Por exemplo, o fato de um cão morder um homem raramente será 
notícia, porém, “o homem que morde o cão” é considerado insólito e, portanto é um fator que pode fazê-lo virar 
notícia. 
29 Neste valor notícia o que vale é a personificação, ou seja, quanto mais conhecida da população em geral a 
pessoa envolvida no fato for, maior destaque o acontecimento terá. Como é o caso de pessoas notórias como reis 
e rainhas, o exemplo que nos referimos em nota anterior. 
30 Em uma das ações realizada pela polícia cerca de 1300 policiais participaram da incursão no Complexo de 
favelas do Alemão na tentativa de realizar mandados de prisão a traficantes, busca e apreensão de armas e 
drogas. 
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que os jornalistas levam em consideração ao decidir o que será ou não notícia, além do que 

pode ser ressaltado ou omitido durante o processo de produção. 

Por sua vez, os valores-notícia de seleção subdividem-se em “critérios substantivos”, 

que são aqueles que se relacionam diretamente ao acontecimento, e em “critérios contextuais” 

que levam em consideração o contexto em que a notícia é produzida. 

Os valores-notícia de seleção, relativos aos critérios contextuais, conforme Traquina 

(2005) são: a morte, a notoriedade (do ator principal), a proximidade, a novidade, o tempo, a 

notabilidade, o inesperado, o conflito, a infração e o escândalo. Esses temas encontram-se 

inseridos diariamente na pauta da mídia, e dentre esses critérios utilizados para a seleção o 

tema desta pesquisa enquadra-se em, pelo menos, seis desses fatores. 

A morte, como já comentada na página anterior, é um dos valores-notícia mais fortes 

e relevantes para profissionais da comunicação: 

 
Onde há morte, há jornalistas. A morte é um valor-notícia fundamental para esta 
comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo do mundo 
jornalístico que é apresentado diariamente nas páginas dos jornais ou nos écrans da 
televisão (Traquina, 2005, p.79). 

 

Para a mídia, a morte, muitas vezes proveniente da violência urbana, é um fator 

primordial que desperta interresse da sociedade e que está presente frequentemente no 

noticiário. Vale aqui novamente nos reportarmos ao nosso tema em que, na maioria das vezes 

em que o JN fez a cobertura desses conflitos, seus discursos verbais e imagéticos estavam 

repletos desse valor-notícia, fosse através de imagens que o identificavam, ou através da 

narrativa construída em cima do fato noticioso.  

O fator conflito, obviamente, esteve presente em todas as matérias analisadas. Um 

grande número de policiais adentrando as comunidades armados, atirando em direção aos 

traficantes, que também revidavam, ou, em outros casos iniciavam o embate. Outro valor-

notícia intrinsecamente ligado à violência. 

O valor-notícia da infração e simultaneamente o critério de noticiabilidade do 

escândalo, também estão fortemente ligados às reportagens analisadas. Nesse caso, como o 

comércio e o consumo de drogas é ilegal no Brasil, qualquer ação que se remete a tentativa de 

diminuição da sua força é notícia, e quanto maior for a violência a ele associada, mais espaço 

terá nos meios de comunicação: 

 
Por infração refere-se, sobretudo, a violação, a transgressão de regras. Assim 
podemos compreender a importância do crime como notícia. (...) O crime é 
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percebido como um fenômeno permanente e recorrente, e assim parte dele é 
observado pelos media noticiosos de uma forma igualmente rotinizada.(...). O que 
confere especial atenção às “estórias” de crimes é a mesma que se aplica a outras 
áreas noticiosas: um crime mais violento, com  maior número de vítimas, equivale a 
maior noticiabilidade para esse crime. Qualquer crime pode ficar com mais valor-
notícia se a violência lhe estiver associada (Traquina 2005, p.85). 
 
 

Aquele que transgride regras desperta interesse, por isso o crime se tornou comum 

nos noticiários. Notícias sobre infrações associadas com morte se tornaram freqüentes. Os 

crimes mais violentos, portanto, merecem maior espaço nos meios de comunicação e muitas 

vezes, de tão banalizada a forma como a violência é apresentada, os crimes não causam mais 

espanto, pois estão presentes na pauta diária dos meios de comunicação de massa e já são 

parte integrante da realidade exibida, no caso do corpus estudado, pelos telejornais. 

O valor-notícia do escândalo está intrinsecamente associado à infração (violência), 

ao passo que pessoas que não estão envolvidas no conflito, cidadãos comuns residentes nas 

comunidades onde as operações foram realizadas, diariamente são feridas ou mortas pelos 

projéteis provenientes da troca de tiros desses dois grupos (traficantes e policiais). Além 

disso, esse assunto é polêmico e, portanto, divide opiniões quanto à eficácia das operações da 

polícia, que de um lado busca combater o tráfico de drogas e, de outro, propicia que a 

violência se instaure naquelas localidades durante as operações. 

A proximidade e o fator tempo também fazem com que as notícias relacionadas à 

violência urbana estejam presentes nos temas apresentados no JN. Os conflitos entre policias 

e traficantes acontecem na cidade em que o JN é produzido e apresentado, além de ser uma 

das maiores cidades do Brasil. O critério de noticiabilidade do tempo diz respeito a notícias 

que estão acontecendo na atualidade, ou seja, factuais. E é esse mesmo fator que faz com as 

notícias tenham uma continuidade, como é o caso das matérias jornalísticas relacionadas ao 

nosso tema veiculadas pelo telejornal que estamos estudando, que começaram a ser exibidas a 

partir do mês de maio deste ano, e sua repercussão está sendo noticiada até os dias de hoje. 

Retomando as divisões dos critérios de seleção propostas por Traquina (2005), 

falaremos então, brevemente, sobre os critérios contextuais que estão ligadas as condições de 

produção; são eles: a disponibilidade, a visualidade, a concorrência (ou “o furo”) e o dia 

noticioso31. 

                                                
31 Não nos deteremos aqui em explicarmos em que consiste cada um desses itens, pois nosso trabalho não tem 
por finalidade estudar as condições de produção envolvidas no processo de produção da notícia, mas sim, 
analisarmos o produto acabado, ou seja, o que é exibido no telejornal. Para um estudo mais aprofundado, 
encontra-se disponível em: TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: A tribo jornalística - uma 
comunidade interpretativa transnacional. Florianóplois: Insular, 2005. 
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No telejornalismo, um dos critérios contextuais de maior relevância é a visualidade. 

A existência de boas imagens pode ser determinante para inserção de determinados temas na 

grade de programação. Gans apud Traquina (2005)  

 
Em particular o jornalismo televisivo, este valor-notícia é um fator de 
noticiabilidade fundamental (...). A existência de boas imagens, de “bom”material 
visual, pode  ser determinante na seleção desse acontecimento como notícia. Este 
fator de noticiabilidade ajuda a explicar a maior presença de notícias sobre desastres 
no jornalismo televisivo  
 
 

O jornalismo televisivo associa as informações relativas ao discurso com imagens e 

sons. As imagens determinam se um assunto merece destaque ou não. Imagens de um desastre 

chamam atenção e causam curiosidade. Esse também é o caso das imagens dos confrontos 

estudados que envolvem embates, tiros, pessoas amedrontadas, etc. Isso acontece porque 

através da imagem o telespectador se sente “participante” da notícia e, portanto, na televisão, 

a imagem dá o tom de veracidade à informação.  

Após a escolha dos temas que serão abordados durante a reportagem, utilizam-se 

outros critérios para filtrar a informação que chegará aos leitores, ouvintes ou telespectadores. 

Os critérios de seleção atribuídos durante o processo de produção da notícia representam os 

“valores-notícia de construção” listados por Traquina (2005): a simplificação (uma notícia 

facilmente compreensível é preferível a uma outra cheia de ambigüidades)32,  amplificação 

(quanto maior for o amplitude do ato, mais chamará a tenção do público),  a relevância (o 

impacto que terá na vida das pessoas), a personalização (acentua o lado humano dos 

acontecimentos), a dramatização (reforça o lado emocional) e a consonância (repercussão de 

um acontecimento). 

Na medida em que os jornalistas selecionam aquilo que será veiculado na mídia, 

através dos critérios de noticiabilidade compartilhado por eles, ao mesmo tempo elencam o 

que irá ser discutido pela sociedade e como isso deverá ser feito. Esse é o tema do nosso 

próximo item: o processo de agendamento dos media. 

 

 

3.3 A MÍDIA AGENDANDO A VIOLÊNCIA 

                                                
32 No telejornalismo, esse valor-notícia de construção rege todas as produções, visto que a linguagem do 
telejornalismo tem de ser o mais clara possível, pois o telespectador não tem a oportunidade de assistir a notícia 
novamente se não compreender a informação que foi apresentada. Além disso, a linguagem empregada no 
telejornalismo deve ser simples, pois atinge pessoas de diversas classes socias e níveis de escolaridade. Por isso, 
as palavras e a narrativa utilizada (aqui se inclui também a estrutura da reportagem) devem simplificar ao 
máximo o fato anunciado. 
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Quando a mídia elege a violência como um dos temas que merecem destaque, 

conforme os valores-notícia vistos no capítulo anterior, ela sugere também que esse tema seja 

comentado pela sociedade em geral.33 Shaw (apud Wolf 2003,p.143) sublinha a importância 

da mídia na comunicação diária das pessoas 

 
“em conseqüência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de 
informação, o público é ciente ou ignora, enfatiza ou negligencia elementos 
específicos dos cenários públicos. As pessoas tendem a incluir ou excluir dos 
próprios conhecimentos o que a mídia inclui ou exclui do próprio conteúdo. Além 
disso, o público tende a conferir ao que ele inclui uma importância que reflete de 
perto a ênfase atribuída pelos meios de comunicação de massa aos acontecimentos, 
aos problemas, às pessoas.” 

 

Dessa maneira, a violência proveniente dos conflitos entre policiais e traficantes no 

Rio de Janeiro, passa a ser um dos temas recorrentes nas conversas em escolas, empresas, 

bares, enfim, torna-se um assunto recorrente no cotidiano da sociedade. Ainda, ao propiciar 

destaque a esse assunto, a mídia tem entre as suas características peculiares, o poder de 

atribuir significado aquilo que esta sendo noticiado.  

Para o jornalista Clóvis de Barros Filho (1997), a violência exibida nos meios de 

comunicação atua sobre a sociedade em duas etapas: 

 
Primeiro agendando o tema da violência como assunto de discussão imediata 
(agenda setting) e, em segundo lugar, construindo mediante uma recepção 
ritualizada, um universo simbólico que, a longo prazo, condiciona a ótica que o 
receptor terá da realidade. 

 

O telejornal, por exemplo, através das reportagens que exibe, sugere assuntos para 

ser discutidos e comentados pela sociedade. E as versões que são apresentadas pela mídia, na 

maioria das vezes, serão tomadas como verdadeiras. Com isso, além da mídia sugerir assuntos 

para se pensar, ela diz também como se deve pensá-los: 

 
O agendamento é consideravelmente mais que a clássica asserção que as notícias 
nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como pensar nisso. 
Tanto a seleção de objetos que despertam a atenção como a seleção de 
enquadramentos para pensar esses objetos são poderosos papéis do agendamento 
(MCCOMBS; SHAW apud TRAQUINA, 2001, p. 33). 

 

                                                
33 Isso acontece devido a posição central que a mídia ocupa em relação aos outros campos sociais. Ela dá 
visibilidade, confere legitimidade e faz a mediação entre diversos campos. Porém, não temos por finalidade 
estudar, nesse momento, a Teoria dos Campos Sociais definida, entre outros autores, por Eliseo Verón. Para 
estudar esta teoria, pode-se buscar VERÓN, Eliseo. Esquema para el análisis de la mediatización. In: Revista 
diálogos de la comunicación, n.48, Lima: Felafacs,1997 



 36

Quando o JN noticia os embates que estamos analisando ele o trata de uma forma 

característica34. Por ser um telejornal de grande credibilidade e, conseqüentemente, audiência, 

a forma com que é abordado o tema é tomada, pela maior parte dos telespectadores, como 

uma reprodução real do fato. Porém, na verdade, sabemos que o processo de construção da 

notícia é permeado de fatores subjetivos, pois envolvem escolhas. Elas têm de ser tomadas 

desde a coleta das informações até a edição, onde são selecionados os trechos das entrevistas 

que serão exibidos, as imagens, o off, enfim, critérios que dependem do jornalista, do 

cinegrafista, do editor e, principalmente, da linha editorial da empresa jornalística. Todos esse 

processo de eleição de fragmentos, cortes, e escolha da narrativa empregada, muitas vezes 

fogem da objetividade35 tão perseguida pelos jornalistas.  

O processo de agendamento ficará mais claro em nosso estudo no capítulo 5, quando 

analisaremos o corpus da nossa pesquisa, onde ficará evidente a maneira que o JN sugere que 

o telespectador pense a cerca dos conflitos estudados. 

 

 

3.4 A VIOLÊNCIA URBANA REPRESENTADA NO TELEJORNAL 

 

Neste item nos propomos a trazer brevemente o conceito de representação para que 

durante as análises, que serão descritas no capítulo 5, possamos compreender como se dá a 

representação dos conflitos entre traficantes e policias no Jornal Nacional. 

Se a mídia tem o poder de eleger o que pode ou não se tornar notícia (através dos 

critérios de noticiabilidade), exibir os temas que serão discutidos pela sociedade e decidir 

como a informação chegará até a casa do telespectador (agenda setting), o que é mostrado por 

ela é a representação de uma realidade e não o espelho dela. O conceito de representação é 

definido por Guareschi (apud Moreno e Oliveira, 2004, p.1): 

 
A representação é uma operação de tradução e interpretação mental de uma realidade 
exterior percebida. Compreendida assim, ela corresponde à imagem, configuração da 
idéia traduzida em conceitos sobre a coisa exterior dada. Por metonímia, é possível 
chegar à noção de imaginário cultural como reunião de elementos pertencentes ou 
característicos aos saberes e ao modo de existir de um grupo social. Alcança-se, 

                                                
34 Essa maneira será descrita no capítulo 5, destinado a parte empírica do trabalho. 
35 A objetividade, segundo Gaye Tuchman (apud Traquina 1993), é um ritual estratégico impossível de ser 
alcançado na sua totalidade. Pois, conforme a socióloga, apesar dos jornalistas se cercarem de procedimentos 
estratégicos na tentativa de ser objetivo durante as rotinas de produção (o uso das aspas, mostrar os dois lados de 
um acontecimento, a apresentação de provas, por exemplo), suas produções não alcançaram a neutralidade, 
devido a bagagem cultural que cada um carrega consigo. 
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então, a dimensão das representações coletivas, conceito que, no campo da psicologia 
social, possibilitou a definição de representação social, ou seja, “uma forma de 
conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e 
concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 
 
 

Quando os meios de comunicação fazem à cobertura de acontecimentos que dizem 

respeito a qualquer tema noticiado, os jornalistas que produzem a notícia (repórter, produtor, 

editor, além da linha editorial da empresa de comunicação), mesmo que de forma 

involuntária, elaboram ou reforçam maneiras já existentes, fortemente arraigadas no 

inconsciente da população de se representar determinado tema através de seus signos36.  

Para Jovchelovitch (apud Moreno e Oliveira, 2004, p.2), a mídia é atualmente um 

dos principais mediadores das representações sociais. Nela os atores individuais se 

identificam e se enxergam representados. O autor diz que, sem a mídia, as pessoas não teriam 

a capacidade ter uma dimensão de sua vida somente através da sua experiência individual. 

Pois, é a mídia que possibilita a conexão de “vidas individuais ao construir uma cadeia de 

códigos compartilhados e reconhecidos” pela população. 

Já na perspectiva de Escosteguy (apud Tonon, 2005, p. 32) os meios de comunicação 

vão mais além: 

 
“os meios de comunicação definem, não simplesmente reproduzem a realidade. 
Definições de realidade são sustentadas e produzidas através de todas aquelas 
práticas lingüísticas – entendidas num sentido amplo – por meio dos quais 
definições seletivas do ‘real’ são representadas, mas representação é uma noção 
muito diferente daquela de reflexão.Implica o trabalho ativo ao selecionar e 
apresentar, de estruturar e dar forma: não simplesmente de transmitir um 
significado já existente, mas o trabalho mais ativo de fazer as coisas significarem”. 

 

 

 O autor vem de encontro ao que expomos anteriormente quando sublinhamos a 

importância das decisões tomadas por quem constrói a notícia. Essa construção, por sua vez, 

se dá em função das escolhas, muitas vezes subjetivas, que os jornalistas fazem sobre o que 

merece ser noticiado e, em contrapartida, o que será omitido. Dessa maneira o que assistimos, 

lemos ou ouvimos nos meios de comunicação é a representação da realidade através da ótica 

de quem a produziu e não a reprodução da realidade. Essas características também estão 

presentes nas transmissões ao vivo, no telejornalismo, por exemplo, pois as informações 

imagéticas e verbais que chegam ao telespectador estão sendo mediadas através da ótica do 

cinegrafista e pelo repórter que faz a mediação entre o que é exibido e os telespectadores. O 

                                                
36 Signo é algo que representa outra coisa, o seu objeto. Ele está no lugar do objeto representado 
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primeiro registra as imagens e compõe o quadro imagético que será apresentado. Vale aqui 

lembrar que a composição da imagem é feita através da disposição dos objetos no campo de 

visão, ou no quadro imagético, bem como a escolha de planos e movimentos de câmera. E 

esses artifícios podem remeter a significados distintos, dependendo da escolha feita. E aquele 

que transmite as informações verbais, narra os fatos e consequentemente interpreta as imagens 

que estão sendo geradas. O que acontece é que, muitas vezes, quando o caso ocorre de “de 

uma hora para outra”, norteado pelo imediatismo do suporte (televisão), o repórter não tem 

muita informação sobre o que está anunciando e, para comunicar os fatos se baseia na sua 

própria vivencia de mundo para interpretar e relatar o que está acontecendo para o público. 

Lília Junqueira (apud Santos 2004, p. 14), em estudo sobre as funções dos meios de 

comunicação na construção das representações sociais da violência, diz que quando um 

acontecimento se torna notícia e o alcance da informação chega a um número expressivo de 

pessoas, “torna-se impossível separar o real da representação”. O resultado disso, diz a autora, 

é que o meio de comunicação que veiculou tal informação, contribui para que os fatos 

assumam “uma determinada direção”. 

 Essa situação pode ser facilmente compreendida se tomarmos como base nosso objeto 

de estudo, o Jornal Nacional. Por ser o telejornal de maior audiência do país, as notícias que 

nele são veiculadas atingem um número expressivo de telespectadores e, com isso, existe uma 

tendência de aqueles que assistirem determinada notícia, após ser exibida, ter a mesma idéia 

sobre o acontecimento que foi noticiado. 

 No caso das matérias exibidas envolvendo a violência urbana nesse telejornal, o 

modelo é o mesmo do que em outros temas. Aquilo que for mostrado pelo JN vai ser tomado 

por boa parte dos telespectadores como a reprodução do que aconteceu e não a sua 

representação, como deveria de ser. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em um primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico de livros e 

artigos que fornecessem sustentação teórica ao nosso estudo. Abarcamos na revisão 

bibliográfica os conceitos e desdobramentos sobre discurso, imagem, telejornalismo, 

violência e representação, usando nessa parte da pesquisa, respectivamente, o respaldo dos 

seguintes autores: Dominique Mainguenau, Eni Orlandi e Pêcheux; Aumont, Sebastião 

Squirra e Olga Curado; Gulherme Rezende, Michele Negrini e Vera Paternostro; e Guareschi. 

Já dos autores que embasaram a pesquisa através das teorias do jornalismo na agenda setting e 

na teoria dos valores-notícia pode-se destacar os acadêmicos Mauro Wolf e Nelson Traquina. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

 

O confronto entre policiais e traficantes ocorrido no complexo de favelas do Alemão, 

no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, começou a ocorrer no mês de maio de 2007 e se 

estende até a data da publicação desse trabalho. Porém, optamos por analisar de que forma ele 

foi exibido pelo Jornal Nacional até o final do mês de junho, período que se caracterizou 

pelas maiores incursões realizadas naquela localidade. 

Tratando-se de um estudo de caso, fica inviável a utilização de uma técnica pré-

estabelecida para a seleção dos materiais que seriam analisados. Isso se dá em função de 

dependermos que o Jornal Nacional agende o tema para que possamos estudá-lo e, apesar de 

freqüente durante as edições do telejornal, não é diariamente que são exibidos, pois dependem 

também, do agendamento feito pela polícia para as incursões nas localidades onde 

aconteceram os fatos analisados. 

A partir daí, tivemos que estabelecer critérios para que pudéssemos eleger, de acordo 

com o método da Análise do Discurso Qualitativa, um número de matérias que fosse 

suficiente para se compreender como se dá a apresentação desse segmento da violência 

ocorrida nas grandes cidades por esse telejornal. De um total de dez reportagens exibidas no 

espaço de tempo delimitado, optou-se então por escolher três matérias e duas notas cobertas 

que tratassem sobre o tema e sua repercussão. A delimitação do corpus estudado se deu em 

relação à relevância dada ao tema, levando em consideração, para isso, o tempo destinado a 

sua apresentação, o destaque dado (presença na escalada do telejornal e/ou na passagem de 

bloco) e, principalmente, a presença dos embates nas edições. Foram estudadas as reportagens 
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presentes nas edições de 2 de maio e de 27 e 29 de junho e as notas presentes nas edições de 3 

e 25 de maio.    

Foi necessária a delimitação a um número reduzido de edições devido a extensão do 

nosso objetivo de analisar tanto o discurso verbal quanto o imagético presente nas reportagens 

que dizem respeito à violência e, assim, um número superior ao estipulado seria muito 

extenso para um trabalho final de graduação. Como a peculiaridade do meio de comunicação 

que está inserido no nosso objeto de estudo é a associação da imagem, texto verbal e som, a 

análise de apenas parte dessas características deixaria a pesquisa comprometida, pois a meta 

principal foi descobrir como se comporta a cobertura desses acontecimentos como um todo, e 

não apenas uma parte dela. Para isso utilizamos as técnicas da Análise do Discurso (AD), 

além da Análise da Imagem, intrínseca ao item anterior. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ANÁLISE 

 

Será feita aqui uma breve descrição da técnica utilizada para realizarmos as análises 

para não nos tornarmos repetitivos, na medida em que já conceituamos, no segundo capítulo, 

os conceitos de discurso e imagem, bem como os elementos que serão levados em 

consideração na descrição das análises. 

Conforme Pinto (2006, p.76), a Análise do Discurso é uma técnica que possibilita o 

estudo da cobertura da violência de modo eficiente, pois permite que o pesquisador vá além 

da simples análise de textos.  

 
A análise de discursos não é mais apenas uma análise imanente de textos, pois leva 
em conta que a interpretação de qualquer texto se faz a partir de informações 
colhidas no (1) cotexto situacional (o ambiente físico e institucional em que o texto 
é produzido, circula e é consumido), (2) no contexto (outros textos situados 
fisicamente ao redor do texto ou de qualquer fragmento dele, antes, depois, de um 
dos lados, em cima ou em baixo, e (3) nos contextos das ordens de discursos ou 
interdiscursos (outros textos produzidos no mesmo quadro institucional ou relativos 
a mesma área de conhecimento e afins, que são mobilizados intertextualmente na 
interpretação).  

   

Dessa maneira, pode-se perceber que no caso da mídia estudada, a televisão, além da 

análise do discurso proveniente dos conflitos entre traficantes e policiais, será levado também 

em consideração o contexto em que está inserido (para isso iremos nos respaldar nas outras 

matérias presentes nas edições analisadas) e, ainda, os “cotextos” onde serão analisados se 

existe relação entre as matérias que antecedem e sucedem os fatos estudados. Assim, 

verificaremos se existem conotações de sentidos atribuídos às reportagens analisadas. 
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Vale lembrar aqui o conceito de discurso, já referido por outros autores no segundo 

capítulo. 

 
O “discurso é um certo objeto do conhecimento construído através de produtos 
culturais empíricos (como anúncios publicitários, capas de periódicos, programas 
televisivos e de rádio,(...)) que são chamados de textos e que, como se pode ver nos 
exemplos, não se trata apenas de uma análise dos textos verbais, orais e escritos, 
pois envolve outras semióticas, como as imagens.” (Pinto 2006, p.75) 
 

 

Sobre a atribuição do analista de discurso, Pinto (2006) ressalta que cabe a ele a 

missão de procurar pistas, indícios e marcas do sentido proposto pelo enunciador no processo 

de produção e circulação das notícias. Entre as pistas destacadas por Pinto, iremos abarcar em 

nosso trabalho, aquelas que deixam indícios da construção peculiar que o JN utiliza para 

tematizar a violência.  

Após a observação do corpus, pôde se perceber que o Jornal Nacional constrói o 

tema de maneira específica, de modo que intitula os confrontos entre policias e traficantes no 

complexo de favelas do Alemão como “guerra contra o tráfico”. Por isso, estabeleceu-se 

como ponto de partida de nossas análises, identificar, através das marcas discursivas dos 

discursos imagético e verbal, os elementos que estão presentes nas reportagens e notas que 

caracterizam a metáfora da guerra utilizada pelo telejornal para que se possa compreender, de 

uma forma geral, como essa ramificação da violência é representada. 

Não se pode deixar de referir aqui, ao processo de enunciação jornalística ao qual 

sofrem todos os textos especializados em informação e o qual não foi reportado no segundo 

capítulo. Fausto Neto, Castro e Lucas (1995, p.111) destacam o conceito mencionado acima: 

 
Por enunciação jornalística, aqui entenderemos o processo de funcionamento da 
língua, através do acionamento de estratégias discursivas específicas, tanto ao 
campo da imprensa quanto a experiência pessoal do repórter. Simplificando: a 
enunciação jornalística é a forma pelo qual o profissional se apropria da língua para 
construir sua posição de locutor numa relação enunciativa, visando um outro, a 
quem este locutor se dirige (ou seja, o leitor). 
 

 Conforme os pesquisadores, o profissional da área da comunicação tem sua 

enunciação determinada por fatores que vão além das suas escolhas e que são determinadas 

por normas editorais da empresa jornalística em que trabalha. Essas regras indicam que tipo 

de fontes devem ser ouvidas, quais pontos da fala dos entrevistados deve ser ressaltada ou 

omitida, qual a angulação que poderá ser dada a determinado acontecimento, entre outros. 

Como já falado no segundo capítulo, os discursos oriundos dos veículos 

comunicacionais são resultados da união de muitas vozes e, por isso, denominados 
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polifônicos. Porém, “no processo de apropriação de vozes e falas alheias, há sempre a 

possibilidade de se perder algo da enunciação, mesmo que se mantenha o enunciado original”, 

ressaltam Fausto Neto, Castro e Lucas (1995, p. 118). Isso acontece, segundo os 

pesquisadores, porque na medida em que o jornalista organiza a informação, ele constrói todo 

um espaço composto, muitas vezes, por elementos emocionais e afetivos.  Assim, “apreende-

se o conteúdo da fala, mas não da enunciação”. 

A enunciação sobre a violência é defendida por Fausto Neto, Castro e Lucas (1995, 

p.122) como “um processo de violência”, pois cada veículo de comunicação a constrói de um 

modo particular, na medida em que “insufla” os acontecimentos relatados.  

 
A enunciação é efeito de uma combinatória de dois mecanismos: o poder de 
apontar o real (enquadrado segundo as pautas de atualidade, oportunidade etc., ou 
seja, razões e saberes próprios dos media) e o poder de mandar olhar (subordinado 
a um determinado esquema valorativo no qual aquilo que é apontado está sempre 
enquadrado na tela do julgamento). 
 

 

Dessa maneira, a enunciação também foi utilizada na análise do discurso do corpus, 

com a finalidade de compreendermos a quem o JN dá voz e de que maneira se dá esse 

processo. 

Metodologicamente, organizou-se os exemplos em ordem cronológica e, 

descrevemos o que foi conferido nos discursos verbais e imagéticos simultaneamente. Ainda, 

quando as imagens se mostraram bastante representativas ao estudo fizemos a inserção de 

frames37 das reportagens com a finalidade de facilitar ao leitor a visualição dos sentidos 

conferidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
37 Conforme Squirra ( 2004, p.166), “frame é a menor parte de uma imagem em vídeo-teipe. O equivalente ao 
quadro ou fotograma de um filme.”  
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5 O CONFRONTO ENTRE POLICIAIS E TRAFICANTES NO JORNAL NACIONAL 

 

Neste capítulo está localizada a parte empírica do trabalho que se destinará a, 

efetivamente, analisar 3 reportagens e 2 notas cobertas jornalísticas exibidas pelo Jornal 

Nacional nos meses de maio e junho de 2007. Como técnicas para a pesquisa, utilizamos a 

Análise do Discurso e a Análise da Imagem a partir das categorias que citamos no item 

anterior, onde foram explicitados os procedimentos metodológicos seguidos por esse trabalho.  

 

5.1 A METÁFORA DA GUERRA: O JN TEMATIZANDO OS CONFRONTOS 

 

Conforme a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, GUERRA é o conflito 

armado entre soberanos, chefes de Estado, nações, representados por exércitos, forças 

terrestres, navais, aéreas, por motivos dinásticos de honra, de conquista, econômicos e 

ideológicos. A partir dessa definição, pode-se perceber que quando o Jornal Nacional faz uso 

da palavra “guerra”, ele a toma como uma metáfora, figura de linguagem assim definida por 

Terra (1987, p.296): 

 
A metáfora consiste numa alteração de significado por traços de similaridade entre 
dois conceitos. Normalmente, uma palavra que designa uma coisa passa a designar 
outra, por haver entre elas traços de semelhança. A metáfora é, pois, uma 
comparação implícita, isto é, sem o conetivo comparativo. 

 

Dessa maneira, o que o Rio de Janeiro presenciou nos meses de maio e junho não era 

uma guerra, mas possuía algumas características que permitiram que o JN a tratasse como tal, 

como partes em conflito, forte armamento, feridos e mortos. Acreditamos que o telejornal 

quis nomeá-la dessa maneira como uma estratégia enunciativa para chamar a atenção do 

telespectador. 

Para que o telespectador não perceba claramente que o uso que o telejornal faz da 

palavra guerra não diz respeito a sua definição objetiva e, sim metafórica, ele se vale de 

elementos que legitimam o seu discurso, listados em nossas análises e divididos nas 

categorias analíticas discurso verbal (sempre localizado na coluna da esquerda) e discurso 

imagético (disposto na coluna do lado direito). As palavras e expressões sublinhadas durante 

as análises indicam a forma de tratamento dada pelo JN ao tratar esses conflitos. 

  

5.1.1 2 de maio de 2007 - 1° DIA DE CONFRONTO 
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MANCHETE DA ESCALADA:   

E no local da morte do menino João 

Hélio, policiais são fuzilados e balas 

perdidas ferem passageiros de ônibus. 

 Um teaser38 é sobreposto à imagem de 

Willian Bonner. A imagem parada é de 

um frame da reportagem que será 

exibida. Em primeiro plano, uma 

imagem de uma cruz; em segundo, uma 

viatura da polícia com o vidro traseiro 

quebrado. 

CABEÇA DA MATÉRIA:   

Um novo confronto entre bandidos e 

PM’s deixou seis pessoas feridas por 

balas perdidas hoje no Rio de Janeiro. 

Foi durante uma operação da polícia 

para tentar prender os criminosos que 

executaram dois PM’s ontem a noite. 

 O semblante sério e fechado do 

apresentador Willian Bonner e a 

entonação dada na leitura da notícia 

propiciaram um clima de tensão. 

 

 

OFF 1:  OFF 1: 

Os tiros eram ouvidos no Getúlio 

Vargas, uma das maiores emergências 

do subúrbio da cidade para onde foram 

levadas as seis pessoas feridas por balas 

perdidas durante troca de tiros entre 

bandidos e PM’s. 

 Enquadrado em um plano geral, cerca 

de dez pessoas se movimentam em um 

saguão. Uma mulher (de blusa laranja) 

chega correndo. O letreiro sinaliza que 

o local onde essas pessoas estão é um 

pronto atendimento de Emergência. 

Mostrado em plano médio, um carro da 

polícia se movimenta e passa por uma 

ambulância. Plano detalhe na mão e no 

braço de uma pessoa ferida (neste 

                                                
38 Teaser é um pequeno destaque feito pelo repórter durante a escalada do telejornal, podendo ser gravado ou ao 
vivo. Pode ser, ainda, uma imagem ou um trecho de sonora ou de sobe som, também usado durante a escalada. 

Discurso verbal Discurso imagético 
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enquadramento o rosto está fora do 

plano de visão do telespectador). A 

mulher ferida passa um algodão na 

mão direita, no qual o braço está com 

curativo. Após essa imagem, outra 

pessoa ferida aparece deitada, de costas 

para a câmera, em um leito de hospital 

com a blusa suja de sangue. Sua 

imagem é mostrada através de um 

plano médio. Um médico atende a 

paciente; instrumentos utilizados em 

procedimentos hospitalares também 

são mostrados nessa imagem. 

 

 
  

 

O Plano detalhe ou grande plano usado nesse enquadramento, conforme Souza 

(2004, p.68), utilizado para enfatizar particularidades, nesse caso, serve para evidenciar as 

enfermidades que a guerra no Rio causou. No exemplo do frame destacado acima, esse plano 

foi utilizado para mostrar ao telespectador os ferimentos de uma mulher que foi atingida por 

uma bala perdida (informação essa que ficou evidente através do off do repórter e da cabeça 

da reportagem). O rosto da mulher ferida é omitido do campo de visão do telespectador. 

 
 
 

 
OFF 2: 39  OFF 2: 
                                                
39 Esse off, na verdade, é continuação do off 1; porém, o infográfico proporciona uma quebra na narrativa do 
texto e das imagens e para fins de metodologia, preferimos separar para que a análise fique melhor organizada. 

Figura 1: Plano detalhe nos ferimentos 
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Entre elas: Moisés Matos, de 82 anos, 

baleado no braço e nas costas; Áurea da 

Cruz, de 65 anos, atingida por dois tiros 

na barriga quando estava dentro de um 

ônibus; e Valquíria da Costa, 34 anos, 

dois tiros no ombro e um no braço. 

 Um gráfico dinâmico, que se 

movimenta em sintonia com o off do 

repórter, é utilizado para informar o 

nome, idade e a localização da 

perfuração das balas no corpo dos 

feridos. Este infográfico mostra, 

através de uma ilustração, as partes do 

corpo das vítimas atingidas pelos 

disparos. 

 
 

 

 
Figura 2: Gráfico informativo sobre a localização 
da perfuração das balas e nomes de alguns dos 
feridos. 

 

O infográfico, mostrado na figura 2, foi usado com o intuito de chamar a atenção 

para as vítimas. Notou-se que as duas primeiras pessoas atingidas pelas balas perdidas são 

pessoas com idade elevada e, portanto, as caracteriza como frágeis e desprotegidas. A última 

mulher que foi atingida é jovem, mas nem por isso deixa de ser vítima. Segundo o JN, ela foi 

atingida quando andava de ônibus. Com isso, o JN diz implicitamente ao telespectador que 

mesmo as pessoas que não tem ligação com o tráfico de drogas estão sendo atingidas pela 

guerra. Podemos nos remeter também a outras razões para o gráfico estar presente naquele 

momento da reportagem. Uma delas pode ter sido a ausência de imagens para cobrir o off da 

reportagem. Outra é anunciar ao telespectador que o JN tem informações precisas acerca do 

fato. Prova disso é o uso da ilustração de um corpo humano, com o desenho das balas nos 

locais “exatos” de onde as pessoas foram atingidas.  
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SONORA: Mulher ferida 

Figura 3: Plano Fechado. Entrevista de mulher ferida. 

 

O plano fechado aparece novamente, desta vez, para evidenciar a fala da 

entrevistada. A mulher não é identificada por caracteres, como é usual no telejornalismo. As 

sonoras, na maioria dos casos, vêm acompanhadas do nome e da ocupação que o entrevistado 

ocupa na sociedade para situar ao leitor de quem é a pessoa que está falando, ou melhor, quem 

está falando. Percebemos que, nesse caso, a mulher ferida não quis revelar sua identidade, por 

isso, concede a entrevista de costas para a câmera.  Podemos destacar ainda nessa imagem, as 

marcas de sangue na blusa que remetem diretamente à questão da violência. No momento em 

que ouvimos a sua fala notamos que a mulher está emocionada. O discurso da mulher ferida 

legitima a fala do JN, pois fica evidente que a mulher não sabia da onde partiram os tiros. 

 

OFF3:  OFF3: 

Um homem que, segundo a polícia seria 

traficante, morreu. Os bandidos 

chegaram a lançar granadas contra um 

blindado da PM. 

 

 Um blindado da polícia (também 

chamado popularmente de caveirão40) 

circula pelas ruas. Quatro policias 

empunham fuzis em uma esquina. Um 

blindado novamente em movimento, 

porém, desta vez, aparece em segundo 

plano. Em primeiro plano outras viaturas 

da polícia. 

                                                
40 Caveirão é o nome popular dos veículos blindados usados pela Polícia Militar e pela Coordenadoria de 
Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro em incursões nas favelas. Dados 
retirados da Wikipédia disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Caveir%C3%A3o 
 

 

“Quando eu me abaixei, eu senti meu 

braço ardendo e quando eu virei pro 

lado, assim eu vi que aqui (apontando 

para o ombro) tava também.”  
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PASSAGEM:  

Repórter André Luiz Azevedo – Rio de 

Janeiro 

 

 PASSAGEM: 

A operação na favela Vila Cruzeiro foi 

deflagrada depois de mais um ataque 

dos traficantes a policiais do Rio. Dois 

PM’s que faziam patrulhamento em 

uma rua do subúrbio foram 

surpreendidos e metralhados pelos 

bandidos. 

 

 

 

O repórter está no centro do vídeo. 

Pode-se perceber que está em uma rua  

durante a noite. 

OFF 4:  OFF 4: 

O crime foi na mesma rua onde o 

menino João Hélio, de 6 anos, foi 

arrastado por bandidos que levaram o 

carro da família. Depois de matar os 

policiais, os criminosos voltaram para 

roubar um fuzil e duas pistolas. 

 Em primeiro plano uma cruz. A câmera 

se movimenta de baixo para cima 

(através do movimento panorâmico) e 

chega até um carro da polícia que se 

encontra com o vidro traseiro quebrado. 

Em segundo plano, outras viaturas da 

policia, além da movimentação de 

muitas pessoas. 

Uma imagem de arquivo mostra a 

fotografia do menino João Hélio e 

depois de um carro com marcas de 

sangue. 

A câmera em movimento dentro de um 

carro (travelling41) mostra ruas escuras. 

Muitas pessoas, à distância, observam a 

viatura da polícia. A imagem, através do 

                                                
41 Conforme Squirra (2004, p. 27), o movimento do travelling é realizado para aproximar o objeto desejado na 
gravação do deslocamento da câmera na sua direção. 
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movimento ótico zoom out42, começa 

com o plano fechado nas pessoas até que 

a lente vai abrindo e termina com as 

pessoas em segundo plano e a viatura 

danificada em primeiro. Close nos 

buracos feitos por balas no vidro 

dianteiro do carro da polícia. A câmera 

faz um movimento contínuo (em L) para 

mostrar as perfurações. 

 

 

 

 
Figura 4 - Panorâmica: Local em que policiais        

foram mortos é o mesmo do menino João Hélio. 
 

Essa imagem pode conotar diversos significados a cerca do tema noticiado. A cruz, 

em primeiro plano, carrega uma simbologia forte e pode remeter a sentimentos como a 

religião, a morte, a ressurreição, enfim, pode ser agregado a ela um número expressivo de 

interpretações43. Já a associação à imagem da viatura da polícia em segundo plano, pode 

lembrar o antigo dilema da humanidade “entre a cruz e a espada”. Ainda, um significado mais 

simplificado poderia ser o da morte dos policiais. E acreditamos ser essa a idéia que o JN 

queria comunicar.  

                                                
42 O movimento óptico zoom out é utilizado para afastarmos o objeto no enquadramento da câmera (Squirra, 
2005, p. 139). 
43 Poder-se-ia recorrer aqui a Teoria Semiótica para compreender os signos, estudando seus significados e 
significantes. Porém, neste estudo, procurou-se evidenciar as marcas discursivas da imagem da violência através 
do significado do uso dos diferentes planos, enquadramentos e movimentos de câmera, além de também ter sido 
levadas em consideração as estratégias enunciativas inseridas nas discursos imagéticos. 
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Os dois frames dispostos acima, remetem aos destroços causados por balas. Dois 

planos e enquadramentos distintos são usados para conotar a violência sofrida pelos policiais 

que estavam dentro da viatura e morreram. O plano médio utilizado para enquadrar a figura 5, 

serve para fornecer uma visão “objetiva” da realidade. Já o plano detalhe ou insert enfatiza as 

particularidades da imagem, no caso, o buraco provocado por uma bala, usado na figura 5. 

     

Sobe som: Marcha Fúnebre  
 

 

OFF 5:  OFF 5: 

Os corpos dos soldados Marco Antônio 

Ribeiro, de 34 anos e quatro filhos e 

Marco André Lopes, de 32 anos e 

casado há cinco meses, foram 

enterrados lado a lado sob grande 

comoção no cemitério da baixada 

fluminense. 

 

 

Muitas pessoas acompanham um 

cortejo. Entre elas, policiais carregam 

um caixão com a bandeira do Brasil 

sobreposta a ele. Em outra imagem, é 

mostrado outro caixão coberto, além da 

bandeira do Brasil, por uma bandeira 

vermelha e um boné da corporação. 

Close no rosto de uma mulher chorando. 

Dois caixões são carregados lado a lado 

por policiais e outras pessoas. 

 

Figura 5: Zoom-out, plano médio. Viatura 
militar danificada por tiros. 

Figura 6: Plano detalhe. Pára-brisa danificado. 
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                                                Figura 7: Close no rosto de mulher emocionada. 

 

Durante o enterro dos policiais mortos durante confronto, a câmera mostra, em um 

plano bem fechado, close no rosto de uma mulher emocionada. Este plano é usado em 

situações em que se deseja evidenciar mais a expressão do que da informação.  

 

 

SOBE SOM: Policiais prestam 

homenagem dando tiros para baixo: 

“Atenção. Fogo!” 

 

 Policiais apontando armas para o chão 

atiram. 

SONORA: Sérgio Cabral - Governador 

do Rio de Janeiro: 

 

 SONORA: O governador é enquadrado 

em plano americano. Várias pessoas da 

imprensa o cercam 

“Infelizmente, nós estamos vivendo no 

Rio de Janeiro uma guerra. Nós vamos 

ganhar essa guerra.” 

 

  

 

 Na primeira reportagem que noticiou o início dos confrontos entre policiais e 

traficantes exibidos pelo Jornal Nacional, pode-se perceber que os discursos imagéticos e 

verbais nos conduzem a pensar que, apesar de ainda não tê-la nomeado no discurso direto 

(como irá fazer nas próximas matérias), compreende-se que, desde o primeiro conflito, o texto 

e a imagem nos dão pistas em suas formações discursivas de que uma parte das favelas do Rio 

de Janeiro está presenciando uma guerra, transformando o quadro de violência construído 

através dos discursos. 
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 As palavras que estão em destaque nos textos mostram que o JN narra esses conflitos 

como narraria uma verdadeira guerra, declarada entre nações. Listamos abaixo as palavras e 

expressões contidas nas formações discursivas em que nos baseamos para fazer essa 

afirmação: 

- ESTRATÉGIAS DE GUERRA: operação – ataque – patrulhamento - troca de tiros - 

lançar granadas contra um blindado da PM - roubar um fuzil e duas pistolas – matar – 

executaram – metralhados  

- BAIXAS E FERIDOS: baleado no braço e nas costas - dois tiros no ombro e um no braço -  

braço ardendo - corpos  

 Para conferir legitimidade no que foi noticiado, o discurso do governador do Rio de 

Janeiro é colocado intencionalmente no final da reportagem para produzir ainda mais sentido 

àquilo que foi representado: “Estamos vivendo no Rio de Janeiro uma guerra. Nós vamos 

ganhar essa guerra.” 

Ainda nessa matéria jornalística, são usadas outras estratégias de enunciação para 

deixar o telespectador cada vez mais chocado com o que esta assistindo. Retomemos a 

chamada da matéria: “E no local da morte do menino João Hélio, policiais são fuzilados e 

balas perdidas ferem passageiros de ônibus”. O telejornal fez o uso de uma anáfora estratégia 

de enunciação usada, conforme Fausto Neto (1995, p.128),  

 
Para reforçar ou dar mais credibilidade a uma notícia, o jornal reporta-se a 
acontecimentos passados (anáforas), que já tenham sido noticiados e que assim 
façam parte do contexto dos leitores, pretendendo ainda que essa volta ao passado 
seja para o receptor uma forma de construir uma melhor opinião sobre o presente. 
 

Ao se reportar ao caso do menino João Hélio, uma “tragédia” amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação, o JN faz com que o telespectador reviva o que sentiu no 

“passado” quando ele foi noticiado. A idéia de que uma criança foi brutalmente assassinada 

choca, e esse sentimento é alimentado pelo telejornal quando, além de trazer na escalada e 

reforçar na cabeça da matéria sobre a incidência de dois crimes no mesmo local, o programa 

jornalístico exibe imagens de arquivo para se remeter ao caso. As duas imagens utilizadas 

mostram uma foto do menino e a segunda o carro da família44 que parece estar sujo de 

sangue. 

 Com isso o telejornal constrói sentidos em torno do que está sendo dito. A mesma 

coisa acontece quando o JN usa formações discursivas, tanto imagéticas quanto verbais 
                                                
44 O menino João Hélio foi arrastado por sete quilômetros preso ao cinto de segurança, durante um assalto em 
que os assaltantes não pararam para prestar socorro. 
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quando tematiza a metáfora da guerra. Assim, faz com que as pessoas que estão assistindo ao 

telejornal recorram mentalmente a todo significado de uma guerra e o JN se vale desse 

recurso simbólico para atrair a atenção e criar sentidos acerca do que está sendo reportado. 

 

5.1.3 03 de maio de 2007- 2° DIA DE CONFRONTO 

 

 
CABEÇA   

Um policial e cinco moradores ficaram 

feridos no segundo dia de confrontos 

entre bandidos e policiais em uma 

favela no subúrbio do Rio. 

 

  Fátima Bernardes na bancada do JN lê a 

cabeça da reportagem. 

SOBE SOM: Tiros  Casas de uma favela. No céu, um brilho 

oriundo de balas. 

OFF  OFF 

Os tiros eram ouvidos a distância. 

Agora à noite balas traçantes cruzavam 

o céu perto da favela Vila Cruzeiro. 

Com as vítimas de ontem, chega a 11 o 

número de feridos por balas perdidas. 

Hoje o soldado Santana morreu atingido 

por um tiro de fuzil quando chegava 

para patrulhar a região. No começo da 

noite um traficante foi morto num novo 

confronto e a polícia está à procura dos 

bandidos que executaram outros dois 

soldados na noite de terça-feira. 

 

 É noite. Uma mulher corre. Um homem 

segura a mão de uma criança. No céu 

escuro se vêem o rastro dos tiros. Em 

um hospital uma mulher ferida, deitada 

em maca, é carregada por funcionário da 

emergência. 

Imagem externa de uma viatura da 

BOPE (Batalhão de Operações Especiais 

da Polícia Militar). Depois é mostrada a 

parte interna do veículo, que está com os 

bancos rasgados. Um carro blindado 

chega. Close no vidro do blindado 

trincado por tiros. Policiais suados e 

aparentemente cansados descem do 

blindado.  

Discurso verbal Discurso imagético 
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Figura 8 : Plano aberto. Mulher corre em frente 
a Emergência. 

 

 Figura 9: Plano Fechado. Blindado do BOPE 

 
 
A figura 8, enquadrada em plano aberto, mostra, em primeiro plano, uma mulher 

correndo para se proteger dos tiros provenientes dos confrontos entre policiais e traficantes. 

Na figura 9, em plano fechado, mostra-se o “Caveirão”, como forma de imposição da polícia 

nas favelas. 

Reportando à nota coberta como um todo, no dia 3 de maio de 2007 o JN dedicou um 

espaço menor, porém não menos significativo, que no dia anterior, para noticiar os conflitos 

entre policiais e traficantes no complexo de favelas do Alemão, evidenciando, novamente, 

suas marcas discursivas. A característica principal dessa nota coberta é o ritmo frenético que 

as imagens mudam de angulação, ganhando assim uma narrativa peculiar. O sobe som, foi um 

dos recursos mais utilizados nessa matéria para conotar a violência. Vale aqui também chamar 

a atenção para a semelhança de uma cobertura de guerra. Veja o destaque do frame e do texto 

verbal que o acompanha: 

  

 

  

Fátima Bernardes: 

 

“Os tiros eram ouvidos a 

distância. Agora à noite balas 

traçantes cruzavam o céu perto 

da favela Vila Cruzeiro”. 

Figura 10: Plano Geral. Balas traçantes no céu da favela. 
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Optamos aqui por usar uma imagem maior que o tamanho padrão que estamos 

utilizando para que fosse possível observar a trajetória do projétil na escuridão. Ao 

observamos a imagem no vídeo, em movimento, nos reportamos às coberturas de guerra 

noticiadas pela imprensa, tais como os conflitos no Oriente Médio, por exemplo, onde 

inúmeras vezes são mostrados rajadas de balas cruzando o céu.  

 

5.1.3 25 de maio - 23° DIA DE CONFRONTO 

 

 
 

CABEÇA:   

Entrou no 23° dia o confronto entre 

policiais e traficantes no conjunto de 

favelas do Alemão no subúrbio do Rio e 

mais três pessoas ficaram feridas. 

 

  

SOBE SOM: Carro blindado da polícia 

anuncia: “Sai da rua, sai da rua” 

 

 Plano Médio:Um blindado da polícia 

passa pela rua. Policias estão parados 

nas ruas enquanto o blindado passa. Um 

homem passa rapidamente pela frente da 

câmera. Ao lado da traseira do blindado 

em movimento, um homem tira uma 

criança da rua. 

OFF:   

O carro blindado da polícia era o 

prenúncio da batalha. 

 

 Plano Médio:Policiais correm. 

Discurso verbal Discurso imagético 
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SOBE SOM: Tiros   Um plano mais fechado mostra um 

blindando empurrando um carro branco, 

que está no meio do caminho. No canto 

esquerdo do vídeo, policias empunham 

armas e tentam se proteger entre as 

paredes. Policias atiram. 

OFF 3:   

Os funcionários de uma empresa de 

telefonia desceram da torre as pressas 

enquanto moradores se desesperavam e 

motoristas tentaram fugir. No fim a 

barricada do tráfico foi removida  

 

 

 

 

 

 

SOBE SOM: Tiros 

 A imagem, um pouco tremida, mostra 

através de um plano fechado homens 

descendo rapidamente de uma torre de 

telefonia. Plano médio: Uma senhora e 

outra mulher passam pela rua. Através 

do movimento ótico zoom é possível ver 

através da aproximação do rosto, 

proporcionada pela lente da câmera, que 

a senhora, referida anteriormente, está 

apavorada.  

Plano geral: Outros moradores correm. 

Outra imagem mostra também em plano 

geral um carro fazendo o retorno na rua 

OFF 4: 

A guerra no conjunto de favelas do 

Alemão já matou 16 pessoas e deixou 

53 feridos 

 Plano médio: Um policial, localizado no 

canto inferior esquerdo da tela está 

agachado e empunha um fuzil. Tiros 

vem em sua direção. Ele revida. 

 

 

 

 
Figura 11: Plano Conjunto. Policiais correndo 

entre as ruas da favela. 
 Figura 12: Plano Geral: Policial militar se 

protegendo do ataque dos traficantes. 
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A figura 11 mostra, em plano conjunto (plano geral mais fechado), policiais correndo 

entre ruas de uma favela. Esses planos são usados para se distinguirem os intervenientes da 

ação e a própria ação por inteiro. A figura 12 é uma das imagens mais usadas para fazer 

referência à “GUERRA” denominada pelo JN.  Nela, também enquadrada em plano conjunto, 

mostra um policial militar se protegendo do ataque dos traficantes.   

Características presentes nas duas primeiras reportagens se repetem aqui. Muitos 

movimentos de câmera, o uso freqüente da abertura do áudio ambiente (sobe som), além de 

fortes marcas discursivas da violência construídas através das imagens e do texto. 

  O cenário da guerra: Um carro blindado da polícia anuncia o toque de recolher: “Sai 

da rua, sai da rua” o que ele anuncia é que a guerra vai começar e, se os moradores não saírem 

da frente, estão correndo o risco de morrer. Willian Bonner confirma: “carro blindado da 

polícia era o prenúncio da batalha”. Começa o fogo cruzado. Pessoas “inocentes” correm, se 

desesperam. As barricadas colocadas pelos traficantes para impedir os policiais de entrar no 

“seu território” representam as trincheiras da guerra. Períodos de tensão. O barulho dos tiros 

ainda é intenso. Até que Bonner anuncia (no off da reportagem): “No fim a barricada do 

tráfico foi removida”, como se fosse o final de um filme, onde, no fim, tudo dá certo. 

 

 

5.1.4 27 de junho – 57° DIA DE CONFRONTO 

 

 
CABEÇA:   

13 pessoas morreram no mais violento 

confronto no conjunto de favelas do 

Alemão ocupado há quase dois meses. 

Segundo a polícia, todos eram bandidos. 

SOBE SOM: Tiros 

 Plano aberto: Em uma rua da favela uma 

pessoa corre em direção a um bar. 

OFF 1:  OFF 1:  

Discurso verbal Discurso imagético 
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Os traficantes reagiram a tiros à 

operação que reuniu 1,2 mil policiais 

civis e militares no conjunto de favelas 

do Alemão. 

 Em primeiro plano, close na mão de um 

policial que está mirando um fuzil 

pronto para atirar. Na profundidade de 

campo, uma rua vazia.  Num plano 

conjunto, vários policiais descem uma 

rua rapidamente com armas em punho. 

 

 

 

 
 
Figura 13: Plano Conjunto. Em primeiro plano 

a arma do policial. Em segundo, a rua em 
profundidade de campo. 

 Figura 14: Plano Médio. Visão de alguém que 
observa a ação policial. 

                                                                         
 
 O quadro imagético da figura 14 é produzido entre fios da rede elétrica que, nessa 

imagem, funcionam como um elemento que compõe e conota as condições em que o 

cinegrafista está captando a ação, escondido e se protegendo do fogo cruzado. Também pode 

significar uma visão diferente da maioria das imagens que é apresentada pelo JN. Talvez por 

medida de proteção, as imagens são exibidas sempre a partir do ponto de vista do policial e 

raramente, como é o caso desse frame que parece ser da visão de um adversário. 

 Podemos discutir aqui sobre o sentido produzido por essas imagens. Tomemos como 

exemplo o frame que colocamos do lado direito da folha, figura 13. Um enquadramento 

fechado na arma do policial, porém com uma profundidade de campo que nos permite ter uma 

visão ao longe. Vemos nessa imagem a tipificação da violência. Um policial portando um 

fuzil demonstrando a força da polícia. Porém, se a rua está vazia quem está o ameaçando? 

  

 
   
SOBE SOM: Tiros   

OFF 2:  OFF 2: 

Do alto, era possível ver o tamanho da  Uma imagem panorâmica mostra em 
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tropa mobilizada para ocupar a região. 

A fila de carros da polícia 

impressionava. A Força Nacional deu 

apoio fazendo a segurança nos acessos, 

com 150 agentes. Os moradores ficaram 

acuados. 

plongée (ângulo em que a câmera alta 

está localizada acima do objeto exibido) 

com plano aberto uma fileira de viaturas  

estacionados em ruas da favela. A 

câmera segue o movimento travelling e 

exibe mais viaturas da polícia. 

Um policial corre, mostrado em plano 

geral. O plano médio mostra dois 

policiais agachados. Um em posição de 

ataque e o outro parece estar lhe dando 

uma instrução (figura 15). O barulho de 

tiros é coberto por imagens de uma 

parede repleta de grandes buracos que 

parecem ter sido originados por projéteis 

(figura 16). 

Moradores correm. Um senhor se 

abaixa. 

 

 

 

 
Figura 15: Estratégias de guerra                                         Figura 16: Cicatrizes da guerra 
 
SOBE SOM: Policial grita aos 

moradores: “Sai pra lá pô! Entra todo 

mundo pra lá!”. 

 

 Três policias caminhando pelas ruas. 

Um está com o rosto coberto por um 

capuz. Parece estar ferido. 

 

OFF 3:  OFF 3: 

Eles esperavam o cessar fogo para 

voltar pra casa. Só hoje, oito escolas 

fecharam. Estão sem previsão de volta 

 Uma bala no chão é colocada em 

primeiro plano e, atrás, em segundo 

plano, aparecem dois policias. Três 
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às aulas 4,6 mil alunos. Uma 

retroescavadeira foi usada para destruir 

barricadas construídas pelos traficantes, 

que chegaram a bloquear uma rua com 

um caminhão removido no fim da tarde. 

A cada ação da polícia, novos tiroteios.  

 

pessoas caminham rapidamente na rua.  

Imagem de uma escola. Uma criança 

sozinha sentada em uma calçada em 

frente ao colégio. 

Uma retroescavedeira está em 

movimento pela rua. Um policial se 

encontra em pé, na porta do veículo, 

com um fuzil apontado para a rua. Plano 

detalhe na pá da retroescavadeira; ao 

fundo, policiais acompanham o 

movimento. 

No canto direito do vídeo são mostrados 

uma imagem em que as pernas dos 

policiais ficam em evidência e, no lado 

esquerdo, fumaça e um pedaço de um 

caminhão.  

Um caminhão com a frente amassada. 

Ao lado, policiais com armas. O mesmo 

caminhão mostrado na imagem anterior 

é rebocado. 

Policial aponta a arma.  

 

 
 

 
Figura 17: Em primeiro plano um projétil e em 

segundo plano policiais. 
 

A imagem de uma bala no chão (figura 17) evidencia o cenário da guerra, mostrando 

o quanto pode ser comum encontrar vestígios da violência naquela localidade. Seu sentido 
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ganha mais significado na próxima seqüência fílmica (onde aparecem pessoas caminhando na 

rua) onde fica evidente que aquela bala que está na rua poderia ter atingido alguma daquelas 

pessoas.  

 

 
 SOBE SOM: Tiros  

 

 Carro blindado da polícia andando pela 

rua. Ao fundo, policiais atiram. 

PASSAGEM: 

Repórter: Tatiana Nascimento – Rio de 

Janeiro 

 PASSAGEM: 

Os policiais vieram cumprir mandados 

de prisão e apreender armas e drogas. A 

Polícia Civil disse que foi uma ação 

planejada e que este era o momento 

oportuno para enfrentar os traficantes 

nas favelas do Alemão.  

 A repórter está no centro da tela, 

enquadrada em plano americano, e ao 

fundo muitos policiais. 

OFF 4:  OFF 4: 

Isso porque há quase 2 meses a PM vem 

fazendo operações diárias na região, 

acompanhando a movimentação dos 

bandidos. 

Segundo a Secretaria de Segurança, o 

objetivo era alcançar três regiões no 

topo do morro, usadas como base pelos 

traficantes. Ao longo do dia, oito 

pessoas ficaram feridas. O corpo de um 

homem foi retirado da favela pelos 

moradores, que disseram ser de um 

trabalhador. A polícia chegou a divulgar 

que eram 18 mortos, depois mudou o 

número para 13 e afirmou que todos 

eram criminosos. 

 Carro blindado anda pela rua com um 

policial em cima com uma arma em 

punho (figura 18). Três homens da 

Força Nacional de Segurança apontam 

suas armas na mesma direção (para a 

esquerda do vídeo). Atrás deles, em uma 

barraca, estão três pessoas. O carro 

blindado da polícia militar passa e a 

câmera acompanha. Mais três policiais 

descem uma escada. Um fotógrafo 

registra as ações da polícia. 

Plano aberto mostra a favela e algumas 

pessoas nas ruas. Elas estão localizadas 

nos cantos (esquerdo e direito) da tela. 

Uma mulher ferida é carregada por dois 

homens até uma Kombi (figura 19). 

Como o plano geral foi utilizado, é 
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possível visualizarmos, além dessa cena, 

outras pessoas em volta, assim como 

alguns dos policias que estavam no 

local. Muda-se o tipo de enquadramento 

e a vítima é colocada em primeiro plano 

e aparece com uma expressão de dor e 

sofrimento. Três pessoas desesperadas 

carregam um corpo envolvido por um 

lençol (figura 20). Os policiais jogam o 

corpo na viatura. Moradores nervosos 

discutem com a polícia. O policial de 

costas para a câmera abre os braços e os 

flexiona como se pedisse calma. 

 

 

 
 

 
Figura 18: Plano médio. Carro blindado com um policial 

com uma arma em punho 
  
 

 

 

 
                                        

Figura 19: Plano Médio. Mulher ferida é 
carregada por dois homens. 

 Figura 20: Plano Conjunto. Três pessoas 
desesperadas carregam um corpo. 
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Sonora: José Mariano Beltrame 

(secretário de Segurança Pública do 

Rio): 

  

“Quando nós fizemos a incursão nessas 

áreas e andamos alguns metros, a ação 

policial é rechaçada e é brutal. Tenho 

dito aos senhores que a solução pro Rio 

de Janeiro não é boa, o remédio é 

amargo. E nós temos que optar e seguir 

em frente”  

 

  

 

A partir dessa matéria, muda, ainda que veladamente, o discurso do Jornal Nacional, 

pois, ao que parece ele deixa transparecer mais a sua posição em alguns momentos sobre 

esses conflitos. Na cabeça da matéria, Bonner muda a entonação de sua voz quando, lançando 

mão de estratégias de objetividade, ressalta: “13 pessoas morreram no mais violento confronto 

no conjunto de favelas do Alemão ocupado há quase dois meses. Segundo a polícia, todos 

eram bandidos.” Ou seja, o JN utilizou aqui o uso do discurso indireto por não se 

responsabilizar pela veracidade daquelas informações. Dessa maneira, o uso do discurso 

indireto nessa ocasião pode conotar que o telejornal não sabe quais foram às situações em que 

se deram as mortes. Assim, deixa bem claro ao telespectador, e isso também é marcado pela 

eloqüência da entonação dada pelo jornalista quando pronunciou a palavra segundo, que ele 

está somente reproduzindo a fala da polícia. 

No off 1 e no off 3, pode-se perceber que os traficantes não são colocados como 

causadores do confronto. Em “Os traficantes reagiram a tiros à operação que reuniu 1,2 mil 

policiais civis e militares (...)” e no enunciado “A cada ação da polícia, novos tiroteios”, 

transparece a idéia de que os traficantes só começaram a atirar para se proteger. Suas ações na 

guerra, portanto, podem ter sido impulsionadas pela polícia.  

Ainda referindo-se a questão da enunciação da polícia nessa reportagem, no off 4 o 

JN expõe a incerteza da própria polícia sobre as informações relativas aos confrontos: “A 

polícia chegou a divulgar que eram 18 mortos, depois mudou o número para 13 e afirmou que 

todos eram criminosos.” O discurso da polícia é mais uma vez posto em provação, onde a 
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reflexão de que se a polícia não sabe ao certo o número de mortes, como pode afirmar que 

todos eram pessoas ligadas ao tráfico? O que mais instiga nesse tratamento é que se o discurso 

oficial não traz versões que confiram credibilidade ao que é dito, porque o telejornal não vai 

atrás de respostas esclarecedoras sobre os fatos? 

Por que não ouvir e expor ao telespectador através do discurso direto a fala dos 

moradores da favela? No caso estudado, o telejornal parece não ir além das fontes oficiais 

para investigar os desdobramentos dos fatos. Dos conflitos estudados, apenas dois apresentam 

a presença da opinião das pessoas mais envolvidas com esse caso, os moradores daquela 

região. Um apareceu através do discurso indireto (off 4): “O corpo de um homem foi retirado 

da favela pelos moradores, que disseram ser de um trabalhador.” O outro já transcrito 

anteriormente, foi o depoimento (não identificado pela reportagem) de uma mulher ferida por 

balas perdidas noticiado no dia 2 de maio. Se os moradores do local têm medo de represálias 

ao expor o que pensam, suas falas poderiam ter sido usadas, como no exemplo da reportagem 

que noticiou o primeiro dia dos confrontos analisados, através do discurso indireto podendo 

manter, se assim a fonte de informação desejar, com a identidade em sigilo. 

Feita essa reflexão a cerca das condições de produção que evidenciam o processo de 

enunciação do JN, retomemos agora a metáfora da guerra. 

Por ser denominado pelo Jornal Nacional como o mais violento conflito ocorrido 

naquela localidade, as marcas discursivas da violência são ainda mais evidentes nessa 

reportagem (dia 27 de junho de 2007) levantaremos aqui, como já foi descrito na matéria 

jornalística referente ao dia 2 de maio, onde se evidenciam no texto verbal as marcas das 

guerra: 

- ELEMENTOS DE GUERRA: tiros – barricadas - cessar fogo – tiroteios - batalha. 

- MODO DE AÇÃO: Sai da rua, sai da rua (toque de recolher) - à operação que reuniu 1,2 

mil policiais civis e militares - tropa mobilizada para ocupar a região - Força Nacional 

fazendo a segurança nos acessos - ação planejada - operações diárias na região. 

- EFEITOS DA GUERRA: Os moradores ficaram acuados - moradores se desesperavam - 

motoristas tentaram fugir - trabalhadores (...) desceram da torre às pressas - oito pessoas 

ficaram feridas - 18 mortos – 13 mortos. 

 As marcas discursivas imagéticas da violência foram descritas na coluna da direita e 

analisadas através dos frames inseridos. 

 Nessa reportagem mais um recurso de enunciação é utilizado para exaltar a condição 

da guerra. A fala do Secretário da Segurança do Rio de Janeiro conota mais uma 

representação da guerra: “Quando nós fizemos à incursão nessas áreas e andamos alguns 
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metros, a ação policial é rechaçada e é brutal. Tenho dito aos senhores que a solução pro Rio 

de Janeiro não é boa, o remédio é amargo. E nós temos que optar e seguir em frente” . Nas 

entrelinhas pode-se facilmente identificar um chavão utilizado nas batalhas que diz que se não 

há baixas, não existe guerra. 

 

 

5.1.5 29 de junho – 59° DIA DE CONFRONTO 

 

 
 

CABEÇA   

No Rio, traficantes voltaram, hoje, a 

trocar tiros com PMs no conjunto de 

favelas do Alemão, ocupado pela 

polícia há quase dois meses. Segundo a 

Secretaria de Segurança, novas 

operações estão sendo planejadas para 

outras favelas da cidade, mas o governo 

diz que não está só preocupado em 

vencer os traficantes. 

  

OFF 1:  OFF1: 

Os buracos de balas são cicatrizes do 

conflito que já dura 59 dias. Mesmo 

com menor número de homens, o 

patrulhamento continua reforçado em 

toda região. 

 

 Em primeiro plano um policial olha 

através de um buraco (ele é enquadrado 

do ombro para cima). Na mesma 

posição, o plano em seqüência mostra o 

perfil do policial em close. A câmera é 

posicionada no lugar onde estava o olho 

do policial para que o telespectador 

tenha a impressão que pode ver através 

dos olhos do policial. A imagem vista 

através do orifício é a de moradores 

Discurso verbal Discurso imagético 
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andando nas ruas (figura 21). Dois 

policiais estão atrás de uma parede. 

Plano fechado em zoom in em casas 

localizadas no alto de um morro. 

Através do zom out a câmera desce e 

mostra policiais escondidos atrás de uma 

parede. 

Outro policial protegido por uma parede 

aponta a arma. 

Viatura da polícia em primeiro plano, 

policiais ao fundo. 

 

 
                                                    Figura 21: Plano fechado no orifício causado  
                                                        por uma bala. 
 
 
PASSAGEM: André Luiz Azevedo – 

Rio de Janeiro 

 

 PASSAGEM: 

O patrulhamento continua reforçado aos 

traficantes do conjunto de favelas do 

morro do Alemão pode servir de 

modelo para outras ações policiais no 

Rio. Entre os pontos positivos da 

incursão, os agentes destacam a 

manutenção do sigilo, o planejamento e 

principalmente a integração das tropas 

das polícias Civil, Militar, Federal e da 

Força Nacional de Segurança. 

 O repórter aparece no canto esquerdo da 

tela e do outro lado está um blindado da 

polícia. 
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SONORA José Mariano Beltrame  

(Secretário da Segurança Pública –RJ): 

 

 “Nós ficamos dois meses ali naquela 

área estudando o local, vendo as 

pessoas, a movimentação, o fluxo de 

pessoas, de crianças e automóveis para 

depois fazermos uma incursão 

definitiva”. 

OFF 2:  OFF2 

O secretário não adianta datas, mas diz 

que várias favelas já estão sendo 

monitoradas. Os investigadores 

apontam cinco possíveis alvos: Favela 

da Rocinha, que fica no meio do 

caminho entre a Zona Sul e a Barra da 

Tijuca; Cidade de Deus, Mangueira, 

Jacarezinho e o conjunto de favelas da 

Maré, ao lado da Linha Vermelha, 

caminho de quem chega ao Rio pelo 

aeroporto. 

A guerra ao tráfico nas favelas do Rio 

teve repercussão internacional. O Fundo 

das Nações Unidas para a Infância 

manifestou preocupação com quase 

cinco mil crianças que estão há quase 

dois meses sem aulas por causa dos 

conflitos entre a polícia e os bandidos. 

 A organização de defesa dos direitos 

humanos, Human Rights Watch, cobrou 

das autoridades a investigação das 

circunstâncias em que se deram as 

mortes de moradores das favelas do 

Alemão. A Secretaria de Segurança do 

Rio informou que os 19 mortos eram 

 Gráfico informativo que mostra onde se 

localizam algumas favelas. 

Policial escondido numa esquina. Outro 

policial abaixado olhando através de um 

binóculo (figura 22). Dois blindados 

andando pela rua. Vários policiais 

descem uma ladeira com armas nos 

braços prontos para atirar. Um policial 

corre (imagem utilizada na matéria do 

dia 27). Traseira de um blindado. 

Crianças do lado de fora da escola. Os 

policiais colocam na viatura um corpo. 

(imagem utilizada na matéria do dia 27). 

Um policial aponta um fuzil. Rua vazia. 

A câmera é movimentada 

horizontalmente e mostra policias com 

armas e dois moradores assistindo. 

Muitos policiais armados descendo uma 

rua (figura 23). 

Mulher ferida sendo carregada (imagem 

utilizada na matéria do dia 27). 

Imagens de um homem falando em uma 

rua (case). 
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bandidos. 

Esse professor, especialista em 

estratégias militares, defende a ação 

policial, mas diz que é preciso avançar. 

 

SONORA Ronaldo Leão professor - 

UFF  

  

"A polícia é como se fosse o cirurgião 

num hospital. Ela entra pra resolver 

emergência. Agora, o que resolve a 

situação mesmo ali é ter a polícia junto 

com resto do Estado, que é o educador,  

o professor, o médico, o dentista, 

psicólogo”. 

  

 
  

 

 

 
Figura 22: Plano Médio. Estratégia de Guerra                   Figura 23: Plano Conjunto. Ação policial.  
 
OFF 3  OFF3 

Um dos projetos para as favelas do 

Alemão é a construção de um teleférico 

semelhante ao de Medellín, na 

Colômbia, que tinha problemas de 

criminalidade parecidos com o Rio. 

O vice-governador e secretário de Obras 

do estado, Luiz Fernando Pezão, já 

anunciou o início de obras na região. 

 

 Imagens de arquivo de pessoas 

embarcando em um bondinho. Imagem 

de uma favela com um bondinho em 

funcionamento. 
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 A reportagem do 59° dia de confronto teve um direcionamento diferente das 

anteriores, pois mostra além dos confrontos, reflexões e estratégias que o governo do Rio de 

Janeiro está planejando para diminuir os índices de criminalidade, nesse caso da violência 

urbana proveniente do tráfico de drogas. 

 Algumas das imagens utilizadas como forma de informar visualmente ao telespectador 

já tinham sido exibidas em outras matérias com a mesma temática. Nas sonoras, uma 

novidade: a inserção de um discurso direto e outro indireto de fontes especializadas exteriores 

ao processo. São eles: um professor especialista em estratégias militares e o Fundo das 

Nações unidas se posicionaram sobre o caso. 

 Continuaram a ser utilizadas palavras, expressões e até metáforas como estratégias de 

enunciação para definir essa guerra. Entre elas destacam-se:  

- AÇÕES: trocar tiros - novas operações estão sendo programadas - vencer os traficantes - 

patrulhamento continua reforçado - integração das tropas das polícias Civil, Militar, Federal 

e da Força Nacional de Segurança – alvos - ação. 

- METÁFORAS: A guerra contra o tráfico - os buracos são as cicatrizes do conflito. 

 Quando discutíamos (na análise da matéria de 27 de junho) sobre a necessidade de se 

ouvir o maior número de pessoas envolvidas para que seu discurso seja legitimado e que, 

assim, os telespectadores (leitores ou ouvintes) sejam capazes de fazer seus próprios 

julgamentos a cerca do fato, encontramos nessa matéria um exemplo de que isso é possível e 

assim, torna a matéria jornalística com mais credibilidade.  

 O off 2 traz a posição de um órgão que visa o bem estar social e manifesta 

preocupação com o caso dos confrontos entre policias e traficantes na localidade: “A 

organização de defesa dos direitos humanos, Human Rights Watch, cobrou das autoridades a 

investigação das circunstâncias em que se deram as mortes de moradores das favelas do 

Alemão. A Secretaria de Segurança do Rio informou que os 19 mortos eram bandidos”. 

 Já a sonora que sucede esse off, diz que as operações são válidas, mas devem vir 

acrescidas da presença do Estado: “A polícia é como se fosse o cirurgião num hospital. Ela 

entra pra resolver emergência. Agora, o que resolve a situação mesmo ali é ter a polícia junto 

com resto do Estado, que é o educador, o professor, o médico, o dentista, psicólogo”. Quem 

faz esse relato é um professor especialista em estratégias militares. A escolha dessa fonte 

revela também mais um indício das marcas discursivas da guerra. Ao eleger um especialista 

em estratégias militares, ou seja, treinamentos de guerra, o JN conota novamente o sentido da 

metáfora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de descobrir como se caracterizavam as 

construções imagéticas e verbais da violência em um veículo de credibilidade e de 

abrangência nacional. Para isso, foram escolhidos os confrontos entre policias e traficantes no 

complexo de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, ocorridos nos meses de maio e junho, 

exibidos pelo Jornal Nacional. 

  A partir da revisão bibliográfica, da observação do corpus e da aplicação das técnicas 

da Análise do Discurso (AD) e da Análise da Imagem televisiva, foi possível perceber que o 

Jornal Nacional trata essa ramificação da violência urbana de uma forma peculiar. Esse 

telejornal a nomeia como Guerra e se vale de estratégias de enunciação imagéticas e verbais 

para exibir esses confrontos ao telespectador a partir dessa ótica. 

 Imagens de policias empunhando fuzis, troca de tiros, corre-corre de pessoas, 

desespero, feridos e mortes. No discurso verbal é anunciada a ”guerra ao tráfico” e a 

entonação da voz dos apresentadores propicia o clima de tensão. 

 O uso freqüente de diferentes movimentos de câmera, planos e enquadramentos que 

mudam rapidamente, narrados pela voz do repórter, ou por vezes, do barulho intermitente de 

tiros, compõem uma narrativa frenética que acabam por estilizar a imagem da violência - 

construída e apoiada no texto verbal (que situa o leitor no espaço e tempo). Um telespectador 

desavisado que está assistindo a um telejornal poderia facilmente confundir o que está vendo 

com um filme de ação, pela semelhança das imagens. 

 Observamos através das marcas discursivas verbais e imagéticas que o JN constrói a 

violência através dos dados oficiais da polícia. Porém, usa o discurso indireto para se referir 

quanto ao número de mortes ocorridas, por exemplo. Por outro lado, existem outras pistas que 

nos permitem pensar que há mortes, durante as incursões, por culpa da polícia, que entra em 

território inimigo “atacando”. Os traficantes então “reagem a tiros” para evitar que a polícia 

desmantele suas operações ilícitas e de domínio de determinadas regiões que ocupam nestes 

espaços midiatizados pelas ações estudadas. 

 Ainda não podemos deixar de ressaltar que o Jornal Nacional não dá espaço para que 

seja transmitida a versão dos traficantes e, raramente, o lado das vítimas atingidas nos 

confrontos45. Quando são noticiadas as mortes oriundas dos embates, o JN anuncia de forma 

                                                
45 Isso seria possível através da prática do jornalismo investigativo, por exemplo. 
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indireta, conforme o exemplo: “Um homem que, segundo a polícia, era traficante morreu”. A 

informação sobre como se deram as mortes termina aí, de modo que o telespectador fica com 

apenas uma das versões sobre o caso noticiado. 

 Quando o Jornal Nacional se remete aos principais atores sociais envolvidos nos 

embates ele o faz alternando entre duas formas fixas: os substantivos “policiais e traficantes” 

e “PM’s e bandidos”. Por vezes, ainda utiliza o adjetivo criminoso para se referir aos 

traficantes. Essas maneiras de nomear os atores envolvidos e manter uma padronização ao se 

reportar a eles, é construída de uma maneira que, ao se enunciar às notícias relativas a esse 

tema, o telespectador perceba que já aconteceram outros fatos que antecederam a esse e que o 

JN o nomeou da mesma maneira. 

 Outras peculiaridades da cobertura do JN que dizem respeito a esse estudo, é que 

nesses confrontos não existem denotados ou conotados “mocinhos e bandidos”, pois a polícia 

“ataca”, os traficantes “revidam”, policiais são “executados”, traficantes são “mortos”. A 

diferença é que no processo de enunciação os traficantes e os moradores da favela, de uma 

forma geral, são marginalizados, na medida em que não tem voz, nem imagem. 

 Das cinco representações dos confrontos estudados via midiatização pelo JN, nenhum 

traficante apareceu, nem mesmo desempenhando o papel de “bandido”, o qual é denominado. 

Apenas uma das pessoas feridas, moradora da favela, foi entrevistada, mas não teve rosto, 

nem identidade revelada. Podemos ir além: Quem aparece apontando fuzis? Quem promove 

um corre-corre na rua? Quem faz as pessoas se desesperarem? 

 Não é nosso papel aqui tentarmos descobrir o porquê da violência ser mostrada dessa 

maneira. Porém, não poderíamos deixar de apontar que isso acontece e, assim, trazer uma 

reflexão acerca dos fatos apresentados. 
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