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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe-se a analisar os critérios de noticiabilidade presentes no quadro 

Reportagem da Semana do Domingo Espetacular, transmitido pela TV Record. O 

procedimento metodológico partiu-se da observação simples, seleção e coleta de dados que 

qualificassem a analisar e interpretar os valores-notícias presentes em cada reportagem. Com 

a pesquisa conclui-se que os critérios de noticiabilidade são ferramentas fundamentais no 

processo de seleção e elaboração de uma notícia 

Palavras Chaves: Televisão. Critérios de noticiabilidade. Newsmaking. Gatekeeper 

 

ABSTRACT 

 

This research proposes to examine the criteria of newsworthiness throught reporting of the 

Week Spectacular Sunday, broadcast on TV Record. The methodological starting point was 

the simple observation, selection and data collection that qualify to analyze and interpret the 

values present in each news story. With the research concluded that the criteria for 

newsworthiness are fundamental tools in the selection and preparation of a news. 

Key Words: Television.Criteria of newsworthiness. Newsmaking. Gatekeeper. 
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INTRODUÇÃO 

Em um universo em que acontecem inúmeros fatos ao mesmo tempo e nos mais 

diversos locais do mundo, cabe ao jornalista e sua equipe de redação selecionar quais 

acontecimentos serão transformados em notícia.  

Baseado nesse questionamento em saber quais os critérios de noticiabilidade e valores 

notícias que orientam as reportagens apresentadas no quadro Reportagem da Semana é que 

se definiu o problema da pesquisa. Através da análise de quatro reportagens será observado 

quais os critérios são encontrados nas notícias. 

Sendo assim a pesquisa se propõe a falar sobre os critérios de noticiabilidade, com 

auxílio das Teorias de Comunicação e do Jornalismo, em particular o newsmaking e o 

gatekeeper. 

Será realizado um levantamento dos temas que aparecem com mais freqüência no 

quadro Reportagem da Semana. A pesquisa tem como objetivos específicos: estudar os 

critérios utilizados para a escolha dos conteúdos das reportagens; observar se o quadro 

Reportagem da Semana possui uma temática única ou aborda temas gerais, e analisar que tipo 

de assunto tem mais destaque no quadro. 

Apresentar temas que despertam a atenção do público e que tenha informação de 

qualidade é um desafio para a maioria dos programas jornalísticos, ainda mais os televisivos 

que trabalham com a imagem e a linguagem oral. Através da análise do quadro Reportagem 

da Semana será possível refletir sobre os critérios de noticiabilidade utilizados para orientar a 

definição dos temas das reportagens apresentadas durante o quadro. 

A escolha de um programa de televisão como objeto de um trabalho de pesquisa deve 

levar em consideração quais os valores de utilidade pública os temas estudados apresentam 

para a população. Na maioria dos casos, esse fator fundamental é substituído pela disputa de 

audiência e anunciantes ou por matérias de cunho sensacionalista.  

Realizar uma pesquisa sobre um telejornal apresentado em horário nobre e no 

domingo visa conhecer as estratégias utilizadas pela emissora em manter a população 

informada, assim como a fidelização de seus receptores. Desse modo será possível conhecer o 

tipo de informação que chega à população através de um veículo de comunicação com ampla 

abrangência. 
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A Rede Record pertence à Igreja Universal do Reino de Deus – IURD, fundada por 

Edir Macedo1. É uma igreja cristã de linhas neopentecostais e existe no Brasil desde 1977. 

Conforme o histórico divulgado no site da Rede Record1, ela é a mais antiga emissora de TV 

em atividade, sua estréia foi em 1953 com a exibição de um programa musical. Ao longo dos 

anos foi dedicando-se à exibição de telejornais. Porém, o marco na história da Record foi à 

transmissão ao vivo de uma partida de futebol, tornando-se a pioneira na cobertura esportiva. 

Com o passar dos anos a rede foi se aperfeiçoando em programas de auditório, telenovelas. 

O Domingo Espetacular possui um formato de revista eletrônica de informação e 

entretenimento. É transmitido aos domingos no período das 18h às 20h e apresentado pelo 

jornalista Paulo Henrique Amorim, pela publicitária e jornalista Fabiana Scaranzi e pela 

jornalista Janine Borba. O Domingo Espetacular estreou em 18 de abril de 2004. 

Segundo dados divulgados pelo Ibope, os telejornais possuem um elevado número de 

audiência, independente dos horários em que são exibidos. Porém, um dos elementos 

fundamentais para as emissoras de TV é definir a importância do que deve ou não ser 

noticiado, ainda mais em um universo ilimitado de acontecimentos.  

O primeiro capítulo da pesquisa apresenta um breve histórico sobre a televisão. Dados 

comprovam que ela é o principal meio de comunicação em que a maioria da população recebe 

as primeiras informações do dia, tanto sobre os acontecimentos locais e do mundo. 

A história e o conceito de telejornalismo no Brasil é apresentado no segundo capítulo.  

No terceiro capítulo a notícia é explicada conforme o critérios de noticiabiabilidade, 

assim como apresenta-se a teoria do Newsmaking e do Gatekeeper.  

A seguir é apresentada a metodologia utilizada para realizar a pesquisa, assim como  é 

feita a análise proposta nesta monografia.  

 Por fim, são feitas as considerações finais. Após as referências bibliográficas, o leitor 

encontra em anexo as reportagens analisadas devidamente decupadas.

                                                           

1 Disponível em: http://rederecord.r7.com/historia.html, acesso em: 19 de nov. 2009. 
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1 A TELEVISÃO COMO MEIO DE INFORMAÇÃO 

 

Para a sustentação teórica do objeto em questão é necessário conhecer e entender o 

meio televisivo. A televisão é um dos meios de comunicação que tem como característica ser 

uma fonte de informação e entretenimento para a maioria da população brasileira. Segundo 

dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a televisão está presente em 

90% das residências do país. Grande parte da população toma conhecimento sobre as notícias 

de sua cidade, região e país assistindo diariamente a um dos programas jornalísticos 

apresentados nas emissoras de televisão. 

Para Duarte (2004), a televisão tem um papel fundamental na vida do homem, ela que 

informa sobre todos os acontecimentos em qualquer parte do mundo: 

 A televisão vem significando para o homem comum contemporâneo a incrível, e 
muitas vezes, a única possibilidade de participação de um tempo histórico, de 
acesso às mais diversas experiências de realidade, informação e comunicação. ( 
DUARTE, 2004, p.11) 

 
Na televisão, a notícia é uma escolha unicamente dos jornalistas. O público não pode 

escolher outros tipos de acontecimentos que gostariam de ver. O público pode até pautar 

alguns assuntos, mas mesmo assim a decisão final é do jornalista e da sua equipe de edição. 

O texto jornalístico está ligado a edição, sendo possível a partir do material bruto 

coletado construir e fornecer um sentido para aquele determinado fato. 

Para Bourdieu (2007), a mídia age como um instrumento de informação mobilizadora: 

 Os jornalistas, na falta de manter a distancia necessária à reflexão, desempenham o 
papel de bombeiro incendiário. Eles podem contribuir para criar o acontecimento, 
colocando em evidencia uma notícia, para em seguida denunciar os que vêm pôr 
lenha na fogueira que eles próprio acenderam (BOURDIEU, 2007, p.93) 

 

A televisão conquista lugar de excelência na sociedade atual, seja por conta de seu 

consumo ou pelo fato de ter na imagem a essência de sua linguagem. A imagem e seu poder 

de mobilização fez com que Debord (2003) chamasse de sociedade do espetáculo. Espetáculo, 

segundo Debord (2003): 

Não é um conjunto de imagens, mas sim uma relação social entre pessoas, 
midiatizada por imagens. O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é 
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simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é 
um complemento ao mundo real. (Debord, 2003, p.9). 

  
 Os acontecimentos hoje noticiados na televisão buscam surpreender e prender a 

atenção do espectador voltado mais para uma cultura do espetáculo e do sensacional do que 

para uma visão de reflexão sobre os fatos. As imagens apresentadas causam muito mais 

impacto na população do que a informação contida em um texto. 

  

1.1 Telejornalismo: história e conceito 

No Brasil, o primeiro telejornal foi ao ar em 1950, na TV Tupi, intitulado Imagens do 

dia, que mostrava  as imagens sem edição sobre os acontecimentos do dia. Pouco tempo 

depois, a TV Tupi produz outro telejornal para substituir o primeiro. Esse denominou-se 

Telenotícias Panair. Na década de 1950 o programa de maior sucesso foi o Repórter Esso, 

ícone do rádio que foi trasnmitido pela primeira vez na televisão em 1º de abril de 1952, 

apresentando 33 minutos de duração.  

O telejornalismo surge no Brasil com a idéia de transmitir para todo território 

brasileiro notícias locais e do mundo. O primeiro telejornal em rede nacional da televisão 

brasileira foi o Jornal Nacional - JN, da TV Globo, que entrou no ar em 1969. 

O telejornal, segundo Elizabeth Bastos Duarte (2004, p.108), é um subgênero que 

possui presença e audiência garantida na programação de uma emissora televisiva. Os 

telejornais são um tipo especial de noticiário, pois os conteúdos apresentados dizem respeito a 

assuntos políticos, sociais, culturais de todos os âmbitos, local, nacional ou mundial. 

Além da diferença estrutural da notícia publicada em um telejornal, os telespectadores 

se deparam com uma visão política ou tendiciosa de uma só corrente de pensamento, ou seja 

há somente uma versão que impede a análise a partir de pontos de vistas diferentes.  

As notícias veiculadas em um telejornal, antes de serem transmitidas a população 

passam por uma seleção de informação, estruturação dos acontecimentos de uma maneira 

cronológica.  Para Duarte (2004), esse processo resulta na construção da notícia: 

A seleção das informações a serem veiculadas, bem como as formas de estruturação 
desse material informativo, são, como já se ressaltou em outro lugar, opções 
estratégicas que consideram as lógicas mercadológicas, tecnológicas e discursivas: 
ao determinar o grau de noticiabilidade dessas informações. (p.108) 
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Cada vez mais os jornalistas devem procurar ser imparciais ao relatar qualquer fato. A 

legitimidade e a credibilidade sempre devem fazer parte do processo de elaboração de uma 

notícia. “As notícias refletem a realidade, os jornalistas são imparciais devido às normas 

profissionais e asseguram o trabalho de recolher informações e relatar os fatos, sendo simples 

mediadores que reproduzem o acontecimento na notícia” (TRAQUINA, 2004, p.49) 

 

Para Bourdieu (2007), o jornalismo da atualidade preocupa-se muito mais com a 

concorrência e audiência do que com a verdade e a credibilidade com que as informações 

devem ser apresentadas. O jornalismo transformou-se em um comércio de interesses 

econômicos no qual a notícia de qualidade, com informações de interesse público, perdeu 

espaço para o anuncio comercial. O campo jornalístico é cada vez mais dominado pela lógica 

comercial: 

 

Através da pressão do índice de audiência, o peso da economia se exerce sobre a 
televisão, e, através do peso da televisão sobre o jornalismo, ele se exerce sobre os 
outros jornais. Mesmo sobre os mais “puros”, e sobre os jornalistas, que pouco a 
pouco deixam que os problemas de televisão se imponham a eles. (BOURDIEU, 
2007, p.81) 
 

As redações buscam sempre o chamado furo de reportagem, a exclusividade na 

divulgação de algum fato. Uma busca que pode tornar-se perigosa do ponto de vista da 

apuração. Apesar das diversas técnicas e recursos, alguns repórteres ignoram o processo de 

apuração. Os jornalistas dependem muito de fontes, as quais podem estar mal intencionadas 

ou até mesmo desinformadas sobre determinado assunto. O jornalista deve levar em 

consideração que é um intérprete dos fatos e que de alguma maneira as informações 

repassadas por ele será uma base para formar a opinião pública. 

A seguir serão apresentadas as diferentes categorias, gêneros e formatos dos 

programas da televisão brasileira, buscando enquadrar o objeto em questão deste estudo. 

 

1.2 Categorias, Gêneros e Formatos dos programas televisivos: 

 

Os programas de televisão são divididos em categorias, a qual abrange vários gêneros. 

Qualquer que seja a categoria de um programa de televisão, ela deve entreter e pode também 

informar. Pode ser informativo, mas também deve ser de entretenimento: “o entretenimento é 

necessário para toda e qualquer idéia de produção, sem exceções. Todo programa deve 

entreter, senão não haverá audiência” (Souza, 2004, p.39). 
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O Domingo Espetacular ao mesmo tempo em que possui um caráter informativo, 

também tem a característica de entretenimento. Apresenta quadros em que é possível verificar 

uma interação dos espectadores com o programa.  

A “Reportagem da Semana” possui um caráter informativo, com reportagens de temas 

factuais e que foram noticiados durante toda a semana. Ao observar as reportagens, percebe-

se uma forma polemica na maneira de noticiar os assuntos, até mesmo na maneira em que os 

ancoras do programa se posicionam sobre o tema. 

Uma pesquisa realizada pela Abepec (Associação Brasileira das Emissoras Públicas, 

Educativas e Culturas) identificou três categorias de programas de televisão. Marques de 

Melo, que realizou a pesquisa em conjunto com outros profissionais, as definiu: “A televisão 

brasileira é quase que exclusivamente um veículo de entretenimento. Para cada 10 horas de 

programas exibidos, 8 se classificam nessa categoria. Complementarmente, ela dedica 1 hora 

a programas informativos (jornalísticos) e 1 hora a programas educativos ou especiais”. 

Para Chauí (2006) o entretenimento não é somente repouso, mas sim um passatempo. 

“É uma dimensão da cultura tomada em seu sentido amplo e antropológico, pois é a maneira 

como a sociedade inventa seus momentos de distração, diversão, lazer e repouso”. (p.21) 

Os meios de comunicação, segundo Chauí (2006) transformam todos os 

acontecimento em entretenimento, independente de que assunto se trata, seja tragédias, 

catástrofes ou greves. 

Seguindo essa classificação existem três categorias que abrangem a maioria dos 

gêneros - entretenimento, informativo e educativo. A categoria especiais classifica os 

programas infantis, de religião entre outros. 

Seguindo outros estudo e classificações, Souza (2004) definiu que os programas da 

televisão brasileira possuem cinco categorias: entretenimento, informação, educação, 

publicidade e outros. A partir destas categorias, o autor define diversos gêneros. 

A definição de gênero apresentada no dicionário Silveira Bueno é:  

Conjunto de espécie que apresentam certo número de caracteres comuns 
convencionalmente estabelecidos. Qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, 
fatos, idéias, com caracteres comuns. Classe ou categoria de assunto ou de técnica. 
O que distingue as obras de uma época ou de uma escola. (1996, p.322) 
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O Brasil apesar dos avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, ainda 

enfrenta dificuldades iniciais quando os assuntos são de forma tecnológica ou de informática. 

A televisão é um sinônimo de tecnologia, ela acelerou o desenvolvimento tecnológico da 

indústria de equipamentos de transmissão de sinais e dados. 

Estudar o gênero dos programas televisivos exige uma compreensão do 

desenvolvimento da televisão sob vários aspectos, dentre eles o tecnológico: 

a identificação dos recursos para a produção de um gênero permite escolher a 
tecnologia de áudio, os efeitos especiais no vídeo, o uso de equipamentos, enfim as 
aplicações técnicas adequadas a várias produções, em canais diferentes. (Souza, 
2004, p.30)  
 

Dentro da categoria entretenimento está o gênero Revista. Neste gênero é possível 

desenvolver vários formatos com várias atrações que irão preencher todo o espaço de duração 

do programa. Na revista há um apresentador em estúdio que introduz os assuntos em diversos 

formatos através de entrevistas, reportagens, clipes entre outros formatos assim é possível 

garantir a multiplicidade de assuntos e informações. 

O Fantástico apresentado na Rede Globo, há mais de trinta anos no ar, utiliza da 

mescla de formatos, noticiário, reportagens, quadros de mágica, humor, teledramaturgia, 

esportes, interatividade. 

Porém para utilizar de vários formatos ao mesmo tempo a emissora deve ter cuidados, 

pois o público sem saber qual vai ser a próxima atração, na dúvida muda de canal: “Os 

criadores implantam formatos, exibem-nos e vêem o resultado. Dando certo, a emissora 

investe até o formato se desgastar e sair do ar. Se a audiência não é a esperada, os programas 

saem imediatamente do ar” (Souza, 2004, p.129) 

O Fantástico oferece ao publico entretenimento e informação em reportagens e 

notícias que dizem respeito a todo Brasil e o mundo. O programa serve de padrão para o 

gênero Revista eletrônica, devido a grande audiência que possui todos os domingos a noite. 

No gênero revista pode haver vários formatos, telejornalismo, quadros de humor, 

reportagens, enfim todos os assuntos que uma revista impressa apresenta. Na revista há uma 

preocupação com a categoria informativa mais do que com a do entretenimento.  
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O objeto de pesquisa utiliza dessa mescla de formatos, pois o telespectador recebe 

informações dos mais vários assuntos de todas as partes do mundo. Em certos momentos o 

clima é mais descontraído e em outros requer mais formalidade. 

Para se ter êxito e audiência é fundamental investir em os mais variados formatos de 

programas. A população ao mesmo tempo que busca informação também está a procura de 

entretenimento de qualidade. 

O formato serve para identificar a forma e o tipo da produção de um gênero de algum 

programa de televisão. Assim o formato sempre está associado a um gênero. Cada vez mais, 

com a concorrência existente entre as emissoras, os canais de televisão trocam seus programas 

por outro formato mais interessante. A busca de formatos que despertam a atenção do público 

e que resolva problemas associados a audiência é feroz entre os canais. 

Nos programas de televisão a forma é a característica que ajuda a definir o gênero. Na 

televisão, vários formatos constituem a um gênero de programa: “Formato está sempre 

associado a um gênero, assim como gênero está diretamente ligado a uma categoria”. (Souza, 

2004, p.46). 

A reportagem, utilizada principalmente no gênero telejornalismo possui um formato 

de curta duração. Porém em gênero como o documentário a sua duração é maior. É bastante 

utilizada no jornalismo investigativo, com a ajuda de uma câmera ocultada e narração em off. 

É utilizada em todas as categorias, mas principalmente na categoria informação. 

A revista é um formato, também classificada como gênero da categoria de 

entretenimento. Enquanto gênero possui um apresentador em estúdio que introduz os assuntos 

em diversos formatos, sejam eles ao vivo ou gravados, permitindo uma multiplicidade de 

assuntos e informações. O objeto analisado neste estudo, o quadro “Reportagem da Semana”, 

se enquadra no formato reportagem. Tendo como estrutura a cabeça, off , sonoras e, em 

algumas edições, o pé. 

Em um universo repleto de acontecimentos, torna-se muito difícil ao jornalista 

escolher quais os fatos serão notícias no jornal do dia seguinte. Para auxiliar os repórteres na 

escolha dos temas eles contam com a ajuda dos critérios de noticiabilidade, assunto que será 

apresentado a seguir. 
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2 O QUE É NOTÍCIA 
 
Neste capítulo será apresentada a definição de notícia, conforme os critérios de 

noticiabilidade apontados por Mauro Wolf. Também como auxílio para explicar o processo 

desde a recolha de matérias até a elaboração de uma notícia utilizaremos das Teorias do 

Newsmaking e do Gatekeeper. 

A conversão de um fato em notícia será explica conforme as rotinas produtivas citadas 

por Wolf, desde a busca de materiais, ou seja, o processo de apuração de um acontecimento 

até chegar no produto final que será divulgado nos veículos de comunicação. 

 

2.1. Critérios de noticiabilidade segundo Wolf 

Para realizar a análise do objeto em questão cabe abordar os critérios de 

noticiabilidade seguidos pelos meios jornalísticos ao escolher quais pautas seguir e o que é 

notícia e o que não é. 

Estudar os critérios de noticiabilidade é uma necessidade que surge a partir da 

constatação de que há pouco espaço para todos os acontecimentos que ocorrem no dia-a-dia. 

 Segundo Wolf (1999) a noticibilidade é definida como: “conjunto de elementos 

através dos quais o órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, 

de entre os quais há que selecionar as notícias, podemos definir os valores-notícia”. (p.195) 

Goldig e Elliot(1979) citados por Wolf (1999) afirmam que os valores-notícia são 

critérios de seleção dos elementos que serão incluídos no produto final: “são qualidades dos 

acontecimentos ou da sua construção jornalística, cuja presença ou ausência os recomenda 

para serem incluídos num produto informativo”. (p.196) 

Os valores notícia, conforme Wolf (1999, p. 200) derivam de: 

a) Características substantivas da notícia: ao seu conteúdo 

b) À disponibilidade do material e aos critérios relativos 

c) Ao público 

d) A concorrência 

 

A primeira categoria refere-se à transformação do acontecimento em notícia. A 

segunda diz respeito ao processo de produção e realização da notícia; a terceira à imagem que 

os jornalistas têm sobre os receptadores da notícia, ou seja, o público. A última categoria 

refere-se às relações existentes entre os mass media no mercado informativo. 

 Para Mauro Wolf, os valores notícias estão divididos em cinco categorias: 
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2.1.1 –  Importância e interesse da notícia 

 

Para um fato torna-se notícia é importante articulá-lo a dois fatores: importância e 

interesse da notícia. Dizer que uma reportagem é escolhida por ser importante ou interessante 

não é o suficiente, deve haver argumentos baseados em quatro valores-notícias, é o 

apresentada os critérios substantivos: 

1) Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticável, ou 

seja, quanto maior for o nível de elite das pessoas envolvidas no fato, há mais possibilidade 

do acontecimento ser transformado em notícia. Pessoas com grau de poder maior, são mais 

facilmente sujeitas a virar notícia. 

2) Impacte sobre a nação e sobre o interesse nacional: a notícia deve ter a capacidade 

de influir e incidir no interesse público. O acontecimento deve ser significativo para qualquer 

pessoa, independente do contexto cultural em que se encontra o telespectador. Associado a 

este fator está o valor notícia proximidade que deve ser significante ao noticiar um 

acontecimento. Os assuntos apresentados em um telejornal devem fazer parte tanto do 

cotidiano dos jornalistas como do público que o assiste.  

3) Quantidade de pessoas que o acontecimento envolve: A visibilidade de um fato é 

maior quando há muitas pessoas envolvidas e quanto maior elevada for a presença de nomes 

conhecidos no acontecimento. 

4) Relevância e significatividade do acontecimento quanto a evolução futura de uma 

determinada situação: As notícias tornam-se relevantes quando dão interpretação de um 

acontecimento baseada no interesse humano. 

 

2.1.2 Critérios relativos ao produto e disponibilidade de materiais 

 

A categoria de critérios relativos ao produto refere-se à disponibilidade de materiais e 

às características do produto informativo. Nem todos os acontecimentos são de fácil acesso 

aos jornalistas. Em alguns casos a cobertura jornalística depende de estrutura física suficiente, 

de profissionais que estejam à disposição e de fontes que sejam de fácil acesso. São situações 

inesperadas, mas que o jornalista convive diariamente em seu trabalho.  

A disponibilidade segundo Golding- Elliott (1979) trata-se de saber: “quão acessível é 

o acontecimento para os jornalistas, quão tratável é, tecnicamente nas formas jornalísticas 

habituais”. 
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Os critérios relativos ao produto conforme Gans (1979) são aplicados a cada notícia 

“quanto menos importante é a notícia, mais eles entram em jogo na sua avaliação”. 

A notícia além de toda avaliação que sofre durante o processo de elaboração, também 

é avaliada depois de pronta. E nesse momento que o jornalista juntamente com seu editor-

chefe decidirá o se o assunto é realmente relevante para ir ao ar. 

Nessa categoria, Golding e Elliott, incluem o critério de brevidade, o qual o jornalista 

deve ser breve e objetivo ao escrever seu texto, não deve ultrapassar o espaço de tempo 

destinado àquela determinada notícia.  

 

2.1.3 O acesso aos materiais 

 

A escolha de um bom material visual juntamente com a elaboração de um texto breve 

e objetivo fornece ao público um produto de qualidade. Tanto com a finalidade de entreter 

como de informar, sem deixar cair no sensacionalismo, no ridículo e sim cativando a 

audiência das pessoas. Essa é a explicação que o critério relativos aos meios de comunicação 

nos apresenta. 

Golding-Elliott (1979, p.138) diz: “a quantidade de tempo de transmissão que uma 

notícia pode ocupar depende, em geral, menos do assunto do que do modo como é 

apresentada”. 

Na televisão as imagens são as principais ferramentas utilizadas na transmissão de 

uma notícia. Elas devem ilustrar o acontecimento e ser significativas para o telespectador. O 

texto verbal é tão essencial quanto as imagens, é através dele que será apresentada a 

verdadeira notícia, enquanto as imagens acompanham e ilustram as palavras. 

 

2.1.4 Para que tipo de público são elaboradas as notícias? 

 

O jornalista pouco conhece o público para quem escreve. Por mais que sejam 

realizadas pesquisas de audiência, é difícil para o jornalista saber quais os hábitos e 

preferências do público. Para Gans (1970, apud Wolf, p. 213, 1999) o dever do jornalista é 

apresentar programas informativos e não satisfazer o público.  

Conforme Schlesinger (1978a, apud Wolf, p. 213, 1999) “os jornalistas explicam seu 

conhecimento dos interesses do público, fazendo referência de profissionalismo, empenho e 

experiência... o jornalista encontra-se na melhorar posição para discernir o que é interessante 

para o público”. 
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O jornalista é a principal pessoa que tem a função de designar quais assuntos serão 

noticiados no jornal de amanhã, assim nem sempre os assuntos que interessam ao público são 

levados em consideração. 

 

2.1.5 A concorrência pela busca do “Furo de reportagem” 

 

A situação de competição entre os veículos de comunicação é constante. A todo o 

momento novos formatos de programas são lançados para despertar a atenção do 

telespectador e conquistar audiência.         

A competição dos programas televisivos contribui para o estabelecimento de 

parâmetros profissionais, modelos de referencias. Ou seja, um jornal quer ser melhor que o 

outro, quer torna-se exemplo para os demais jornais. 

Alguns programas tornam-se referências para outros, como cita Gans (1979, apud 

Wolf, p. 215, 1999) ao falar da situação americana, com referencia o New York Times: “o 

Times é considerado como protótipo dos Standards profissionais... quando há redatores e 

chefes de redação que não tem certeza quanto a decisão a tomar acerca da seleção de uma 

notícia, vão verificar se, quando e como o Times fez a cobertura da história”. 

A qualidade e credibilidade de um programa faz com que ele se torne exemplo para os 

demais. Torna-se uma fonte de informação que é consultada a todo momento sobre os mais 

diversos assuntos. 

 O jornalista a todo instante se depara com vários acontecimentos. Os quais ele deve 

realizar uma seleção de quais serão transformados em notícia. Para entender melhor esse 

processo produtivo da notícia, será estudada a Teoria do Newsmaking, que leva em 

consideração os critérios de noticiabilidade, valores-notícias e as rotinas produtivas. 

 

3.2 O newsmaking 

Para um fato se tornar notícia é necessário que os jornalistas e a própria mídia levem 

em consideração alguns critérios que fazem com que o fato seja relevante ou não para a 

população, afinal de contas “o objetivo declarado de qualquer órgão de informação é fornecer 

relatos dos acontecimentos significativos e interessantes”. (WOLF, 1999, p.188). 

O newsmaking, conforme Wolf (1999), possui uma abordagem articulada 

principalmente, dentro de dois limites: a cultura profissional dos jornalistas e a organização 

do trabalho e dos processos produtivos. 
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A cultura profissional é um emaranhado de retóricas, códigos, símbolos, convenções 

relativos às funções do mass media e dos jornalistas na sociedade. Dentro do seu trabalho o 

jornalista utiliza de linguagens e estratégias referentes a sua cultura profissional. Estas devem 

ser decifradas ao transcrever uma notícia, para que qualquer leitor ou espectador entenda a 

mensagem transmitida. 

A organização do trabalho é criada a partir de convenções profissionais, que 

determinam a definição de notícia, legitimam o processo produtivo, começando pela 

utilização das fontes até a seleção dos acontecimentos e às modalidades de confecção da 

notícia. Esse dois limites apresentados por Wolf (1999) possuem uma estreita e vinculada 

relação. O jornalista deve saber relatar os fatos decifrando seus códigos, organizando a notícia 

de uma maneira cronológica para transmitir uma mensagem com sentido: “A noticiabilidade é 

constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos do ponto de vista 

da estrutura de trabalho nos órgãos de informações e do ponto de vista do profissionalismo 

dos jornalistas”. (Wolf, 1999, p.190) 

A noticiabilidade pode se dizer que é o conjunto de critérios seletivos com que os 

veículos de comunicação trabalham parta selecionar quais fatos serão noticiados e qual o 

formato que serão apresentados. 

Wolf (1999) nos apresenta três obrigatoriedades de seleção que os meios de 

comunicação devem cumprir ao produzir as notícias: “Reconhecer o fato desconhecido como 

acontecimento; relatar os acontecimentos; organizar de forma temporal e noticiá-lo” 

(p.189) 

A tarefa de organização de uma notícia é realizada pelo repórter. Depois de finalizada 

a reportagem passa por uma nova triagem, esta realizada pelo editor-chefe que tem a função 

de escolher quais acontecimentos serão noticiados. Para entender melhor essa função e como 

é realizado o processo de escolha, no capítulo a seguir será estudado o Gatekeeper. 

3.3 Gatekeeper: as decisões de um editor-chefe 

O jornalista, juntamente com seu editor-chefe, é o responsável pela organização de 

quais assuntos serão noticiados amanhã. O editor chefe todos os dias realiza a seleção e a 

ordem das notícias que irão ao ar. “Uma característica do processo produtivo da informação é 

que a noticiabilidade de uma notícia é constantemente negociada, o editor-chefe negocia com 
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a sub-chefia de reportagem e com os editores de textos os fatos que podem ser noticiáveis”. 

(PEREIRA JUNIOR, 2006, p.21). 

A teoria da ação pessoal ou a teoria do gatekeeper explica como funciona o trabalho de 

um editor chefe. “O termo gatekeeper refere-se à pessoa que toma uma decisão numa 

seqüência de decisões”. (TRAQUINA, 2004,p.150) 

O processo de produção de uma reportagem é realizado a partir da seleção de temas 

relevantes para a sociedade. Para chegar até o produto final, todas as informações passam por 

“gates”, ou seja, “portões”. Esses portões representam a figura dos jornalistas, os quais 

decidem se aquele conteúdo será noticiado ou não. 

Essa teoria diz que as notícias apresentadas na televisão são de escolha exclusiva do 

jornalista. Portanto a teoria analisa as notícias a partir de quem as produz: o jornalista. 

Wolf (1999) cita Goldig-Elliot que nos conta que quanto mais um acontecimento exibe 

suas qualidades em forma de espetáculo, maiores são suas probabilidades de se transformarem 

em notícia. A audiência e a credibilidade de um programa televisivo é um fator fundamental 

para as emissoras de televisão. Ainda mais tratando-se de um universo repleto de 

acontecimentos a todo o instante. Há uma certa filtragem quantitativa dos materiais que 

podem ou não serem utilizados pelos jornalistas na construção de uma notícia. 

 As emissoras de televisão trabalham constantemente com os fatores tempo, 

credibilidade e audiência. Quanto maior o tempo que se dispõe para realizar uma matéria 

melhor é feita a apuração dos fatos, fazendo com que o público confie no que se transmite 

naquele canal. 

 Os jornalistas trabalham com uma audiência presumida. Segundo Pereira Junior 

(2006) o telejornal é composto por uma série de operações que dão instruções ao 

telespectador sobre os procedimentos para sua leitura, ou seja, as formas de lê-lo e percebê-lo. 

Isso faz com que se torne um modelo enciclopédico, um manual de instruções que programa o 

telespectador. 

 O jornalista desde a fase acadêmica até o dia em que se encontra em uma redação tem 

a preocupação com a audiência. Pois é o seu texto, a sua edição que faz com que o 

telespectador desligue ou não a televisão. A pessoa que assiste ao telejornal só ouve uma vez, 

por isso deve ser capaz de captar, processar e reter as informações. Não há uma segunda 

chance de assistir.  



 

 

19

 Cada meio de comunicação tem a sua forma de organizar sua rotina de trabalho, seja 

divido por setores ou por tarefas individuais. Esse mecanismo é fundamental para o 

rendimento e qualidade de uma notícia. A seguir será apresentado o processo da rotinas de 

trabalho presente nos meios de comunicação.  

 

            2.4 A rotina da produção de uma reportagem 

             O telejornal no Brasil ocupa uma dimensão significativa na construção da realidade 

social. As primeiras informações sobre os acontecimentos do mundo chegam até a população 

pelos telejornais. Para isso o jornalista deve estar bem informado, dominar as técnicas de 

escrita e ter agilidade na divulgação dos fatos. 

Todos os dias editores e jornalistas enfrentam uma rotina de trabalho que apresentada 

algumas dificuldades, dentre elas o fator tempo. O editor-chefe está sempre preocupado com o 

fechamento do jornal e o jornalista em finalizar sua matéria e entregar para o editor. Pereira 

Junior (2006) explica um pouco dessa rotina produtiva da notícia “Os editores, pressionados 

pelo tempo e pela própria estrutura (do programa)... não podem refazer com o repórter uma 

matéria mal estruturada porque eles sempre estão na rua fazendo novas matérias, daí que 

procuram fazer de tudo para que não faltem notícias para o jornal”. (PEREIRA JUNIOR, 

2006, p.21) 

Diante desse fator, a escassez de tempo é um elemento fundamental que faz com que 

nem jornalistas e editores-chefes consigam realizar uma seleção aprofundada sobre os temas 

que serão noticiados. 

O recolhimento, a seleção e a apresentação dos materiais informativos são as 

principais fases da produção informativa de uma redação. 

2.4.1 A busca por materiais informativos 

A recolha das informações é fundamental para se dar forma um noticiário. Os 

conteúdos informativos chegam a uma redação das diversas maneiras, alguns vindos de fontes 

confiáveis, outros pelas agencias de notícias e outros pela própria população.  

O jornalismo televisivo é mais passivo do que a imprensa escrita e mais dependente 

dos sistemas de recolha, segundo Wolf (1999, p.218): “ ... os jornalistas iam à procura das 

notícias, actualmente são as notícias que procuram os jornalistas”. 
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Na maioria dos casos, os materiais recebidos pelas redações televisivas são somente 

reestruturados conforme alguns valores-notícia do meio de comunicação. A redação fica 

limitada em somente receber o material e não a produzi-lo: 

O exemplo mais freqüente é a escolha dos despachos das agências e a sua 
publicação como notícias, apenas com algumas ligeiras modificações superficiais, 
estilísticas, ou acompanhas de algum suporte visual. Dessa forma, a estruturação da 
pela e o corte da notícia são, em larga medida, predeterminados na fase de recolha e 
o jornalista limita-se a uma função de ajustamento marginal. (WOLF, 1999, p.220) 

 

 A fase de recolha de materiais noticiáveis sofre com a necessidade de se ter um fluxo 

constante e seguro de informações, sendo assim as fontes que melhor satisfazem essa 

exigência são as fontes institucionais e as agências de notícia. As informações acima de tudo 

devem transmitir ao telespectador credibilidade e um caráter oficial. 

 A qualidade da informação produzida por um meio de comunicação é ferramenta 

fundamental para conquistar a credibilidade de um telespectador, leitor ou ouvinte. Para isso o 

jornalista deve sempre contar com informações vindas de fontes confiáveis. 

Para Wolf (1999) as fontes dividem-se em duas partes: as fontes propriamente ditas e 

as agências de informação. As agências são empresas especializadas, inerentes ao sistema da 

informação, executando um trabalho que já é de confecção. Já as fontes estáveis, 

independente de sua natureza,  pertencem à instituição de que são a expressão, e na maior 

parte dos casos não se dedicam exclusivamente à produção de informação. 

Uma definição de fonte, conforme Gans (1979, p.80) é: “as pessoas que o jornalista 

observa ou entrevista... e às que fornecem apenas informações enquanto membros ou 

representantes de grupos (organizados ou não) de utilidade pública ou de outros sectores da 

sociedade”. 

As fontes não são todas iguais ou todas relevantes, cabe ao jornalista realizar uma 

seleção de quais informações ele irá ocupar para a produção de sua notícia. O acesso às fontes 

nem sempre é fácil. Muitas vezes pessoas com poder político ou econômico mais elevado 

possuem um melhor acesso aos jornalistas e os jornalistas também são mais acessíveis a estes. 

A fonte mais notável de materiais noticiosos são as agências, as quais ocupam papel 

fundamental no ciclo produtivo da informação. O jornalista faz a seleção de materiais a partir 

dos conteúdos enviados pelas agencias, elas fornecem a base para a cobertura da notícia. As 

agencias informam a todo o momento sobre tudo o que acontece no mundo e é a partir desse 

conhecimento que as redações constroem sua própria cobertura. Como acontece em relação as 
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fontes, os jornalistas também devem possuir critérios de credibilidade e autoridade em relação 

a quais agências ele utilizará como base para suas apurações noticiosas. 

 

2.4.2 O que pode se tornar notícia? 

A seleção de notícias consiste na triagem e organização dos materiais que chegam a 

redação constantemente. Sejam eles materiais recolhidos pelos repórteres, enviados pelas 

agências ou pelos enviados especiais do jornal. Todo esse material deve ser reduzido a certo 

número de notícias que serão utilizadas no noticiário. 

 A escolha do assunto noticiado não pode ser apenas uma escolha subjetiva do 

jornalista, é necessário ver a seleção como um processo complexo, que começa desde a 

apuração dos fatos, escolha das fontes e até ao redator. 

 Para Gans (1979, p.282) o relevo das notícias não é o único critério de seleção:  

  

A necessidade de ser eficiente e a escolha de procedimentos que permitam a 
eficiência domina as fases de selecção e produção... Os órgãos de informação tem de 
ser eficientes na medida em que se espera que forneçam ao público as noticias mais 
atualizadas em tempos preestabelecidos. 

 
O processo de seleção das notícias, para Wolf (1999) pode ser comparado a funil 

dentro do qual se colocam inúmeros dados de que apenas um número restrito consegue ser 

filtrado:  

A lista inicial das notícias é longa, mas muitas histórias propostas revelam-se depois 
inadequadas... além disso, contém histórias que foram proteladas nos dias anteriores 
ou que não puderam ser completadas, por falta de tempo ou de informações 
suficientes. (WOLF, 1999, p.242) 

 
 O jornalista também trabalha com a hipótese das “notícias sem data”, ou seja, as que 

não relacionadas a um acontecimento específico, sendo assim podem ser apresentadas quando 

se quiser. Outra possibilidade existente na lista de reportagens de um jornal são as matérias 

adiáveis, que podem ser retiradas para dar lugar aos fatos imprevistos que tem prioridade 

absoluta no processo de seleção da notícia. 

 Depois de todas as notícias selecionadas criteriosamente é criado um esquema de 

apresentação. Diretores e jornalistas reúnem para estruturar o início, meio e fim do telejornal. 

 

 2.4.3 A apresentação das notícias 

 A fase de preparação e apresentação dos acontecimentos dentro do formato e da 

duração de cada telejornal consiste em anular os efeitos das limitações provocadas pela 
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organização produtiva. As informações recontextualizadas e apresentadas conforme o formato 

exigido pelo noticiário. 

 Os acontecimentos descritos nas matérias devem ter principio, meio e fim. O trabalho 

em equipe, tanto do repórter com o seu câmera é fundamental, pois filmar as imagens que 

acompanham a notícia, tendo já em mente a possível montagem da reportagem facilitará o 

processo de elaboração da notícia. 

 Outro aspecto relevante na apresentação das notícias diz respeito ao público, ou seja, o 

papel e a função que desempenha a imagem do público que os jornalistas elaboram. O 

jornalista deve perceber quais os assuntos são de interesse do público:  

 

Os jornalistas têm a sua disposição dados e pesquisa sobre a composição, os hábitos 
e as capacidades do público a quem se dirigem, mas o conjunto desses 
acontecimentos não parece, de facto, incidir muito nos procedimentos produtivos 
nem ser muito apreciado. (WOLF, 1999, p. 246) 

 
 

 Para Schlesinger (1978a apud Wolf, 1999), a incerteza que o jornalista possui em 

relação ao público não cria problemas: “Quando o jornalista tem de pensar no tipo de notícia 

que é mais importante para o público, serve-se mais da sua opinião acerca das notícias do que 

de dados específicos sobre a composição, o gosto e os desejos daquela com quem está a 

comunicar”. 

 A notícia deve ser elaborada conforme os interesses de quem a assiste. Fazer uma 

avaliação da notícia, segundo Schlesinger (1978a) é pensar no público porque se pressupõe 

que as seleções realizadas pelos profissionais são aquelas que vão de encontro aos desejos dos 

destinatários. 

 

  

 
 
 

 
METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, partiu-se da observação simples, ou seja, o método 

em que o observador seleciona o objeto a ser pesquisado e coleta dados, enquanto analisa e 

interpreta esses elementos. (GIL, 1999) Após este primeiro momento, foi feita uma seleção do 

material a ser analisado. A partir do corpus selecionado, foi feita análise de conteúdo, no 

intuito de verificar o teor das notícias apresentadas no quadro. Toda descrição e análise está 
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amparada nos critérios de noticiabilidade, teoria do gatekeeper e teoria do newsmaking, como 

já referido. 

Para Wilson Corrêa da Fonseca Júnior: 

A análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, o mesmo 
ocorrendo com a análise de semiologia ou análise de discurso. As principais 
diferenças entre essas modalidades são que apenas a análise de conteúdo cumpre 
com os requisitos de sistematicidade e confiabilidade. (2005, pág. 286) 

 
Apresentar os fatos para a população, com a tentativa de chegar mais próximo da 

realidade com elementos verdadeiros é umas das principais normas que o jornalista, ao 

construir sua matéria, deve ter em mente. Essa explicação é encontrada na Teoria do Espelho, 

segundo Traquina (2004): 

É a teoria mais antiga e responde que as matérias são como são, porque a realidade 
assim as determina. Central à teoria é a noção-chave de que o jornalista é um 
comunicador desinteressado, isto é, um agente que não tem interesses específicos a 
defender e que o desviam da sua missão de informar, procurar a verdade, contar o 
que aconteceu, doa a quem doer.  
(p.146 p.147) 

 
Para chegar ao produto final, ou seja, a notícia já finalizada para ir ao ar é necessário 

que o jornalista cumpra um ritual. Esse ritual conta desde a seleção do tema, apuração dos 

fatos, dados relatados por fontes, construção de um texto jornalístico e a edição da notícia. 

Nesse processo de elaboração da matéria, o repórter é bombardeado por informações, que 

chegam na redação pelos mais diversos meios, seja email, telefone, fax, cartas. É nesse 

momento em que a seleção, a filtragem de informações deverá ser realizada. O conceito da 

Teoria de Gatekeeper explica esse ritual: 

o processo de informação é concebido com uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de 
passar por diversos gates, isto é, “portões” que não são mais do que áreas de decisão em relação às 
quais o jornalista, isto é, Gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não”.  
(TRAQUINA, 2004, p. 150) 

 

A Teoria Organizacional explica que o processo de socialização organizacional dá 

mais importância para a cultura organizacional e não para a cultura profissional. Para isso 

Breed (apud Traquina 2004, p153) identifica seis fatores que provocam o conformismo com a 

política editorial da organização: A autoridade institucional e as sansões, a decisão de realizar 

as pautas é definida pela chefia; Os sentimentos de obrigação e de estima para os superiores.O 

jornalista gosta do que faz e deve respeito aos jornalistas mais velhos; As aspirações de 

mobilidade: a grande maioria dos jornalistas mostra desejos de alcançar um posição de relevo; 
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A ausência de grupos de lealdade em conflito, o local de trabalho dos jornalistas é 

relativamente pacífico; O prazer da atividade, os jornalistas gostam do seu trabalho. Sentem 

prazer ao cobrir as pautas; As noticiais são um valor máximo, o seu trabalho é de 24horas, a 

elaboração de uma reportagem ou notícia é um desafio constante contra o tempo. 

 Optou-se por escolher os programas através do mês composto. Os programas 

analisados são respectivamente a primeira, segunda, terceira e quarta semana  dos meses de 

março, abril, maio e junho de 2010.  

 

3.1 Corpus para análise 

O quadro Reportagem da Semana é apresentado em um horário nobre em que a 

maioria da população está assistindo televisão e busca por informações sobre o que acontece 

no mundo. Apresentar essas informações para as pessoas é um desafio que requer muito 

cuidado na escolha de todo conteúdo que irá ao ar. 

As reportagens variam de temas como denúncia, comportamento, ciência, turismo, 

medicina e aventura, além de um panorama geral dos fatos que marcaram a semana. 

Em todos os domingos é apresentado um quadro denominado a Reportagem da 

Semana, que é a reportagem principal de cada edição do programa. Esse quadro tem a 

duração de aproximadamente 10 minutos e, geralmente, é apresentado no final do programa. 

Durante a programação do Domingo Espetacular há chamadas para o assunto que será 

apresentado no quadro, reforçando no telespectador um interesse em manter-se sintonizado na 

emissora. 

A Rede Record não disponibiliza estatísticas oficiais sobre o público-alvo e a 

audiência. Sendo assim, pressupõe que o programa seja voltado para o público em geral. 

Para a realização da pesquisa serão analisados quatro “Reportagens da Semana”. 

Sendo selecionado o quadro da primeira semana de março de 2010, da segunda do mês de 

abril de 2010, da terceira do mês de maio de 2010 e por fim o quarto quadro do mês de junho 

de 2010. Assim será possível verificar se o quadro apresenta uma temática ou aborda vários 

assuntos.  
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As reportagens analisadas não possuem um formato definido de tempo. Cada uma 

apresenta um tempo de duração diferente da outra: a primeira tem a duração de 9 minutos e 23 

segundos; a segunda de 40 minutos sendo esta, apresentada como uma série de reportagens; a 

terceira 11 minutos e 31 segundos e por fim a quarta e última reportagem analisada possui 16 

minutos e 6 segundos. 

 
 
3.2 Análise 
 
A primeira Reportagem da Semana a ser analisada foi exibida no Domingo 

Espetacular no dia 07 de março de 2010, o assunto principal do quadro foi de que os policiais 

federais haviam cercado ladrões de banco no MA.  A reportagem é chamada pelos 

apresentadores Paulo Henrique Amorin e Fabiana Scaranzi. 

O primeiro off2 da reportagem apresenta palavras que causam impacto no 

teslepectador como: “Tiroteio, medo, mortes”. Em seguida é falado um breve histórico sobre 

a região em que a reportagem foi realizada: “A pequena Santa Luzia do Paruá, no Maranhão 

a 400 quilometros da Capital São Luiz virou praça de guerra. Na terça-feira, dez homens 

armados com fuzis invadiram a única agencia bancária da cidade de 20 mil habitantes”. 

A primeira sonora3 é de uma pessoa que vivenciou o assalto, sendo possível notar nas 

palavras o sentimento de medo: “acredito que vou ficar traumatiza com tudo o que aconteceu 

por um bom tempo”. Essa sonora é introduzida por um off que conta o estado de saúde em 

que se encontra a vítima do assalto: “Maria esta internada no hospital de Santa Luzia do 

Paruá. Passou por duas cirurgias e não tem previsão de alta. E ainda está abalada com tudo 

que aconteceu”. 

Fato que acontece novamente no próximo off e na sonora seguinte: “Este homem 

vende lanches em frente ao banco. Ele também foi usado como escudo pelos bandidos. Uma 

das balas acertou o carrinho dele, seu Isaias lembra do pânico que sentiu”. Sonora de 

Isaias:“Rapaz a gente tem lembrança de muito medo, pavor né, porque quando eu ouvi os 

gritos, os cabras chegando no gol ali que abriu a porta e eu vi o cabra com as arma, eu fui 

correndo e fui tenta correr e outro carro chegou e mandou eu parar”. 

                                                           

2 Publicação de informação sem atribuições de fonte.  

3 É a fala do entrevistado na matéria. 
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Durante toda a reportagem é possível observar no intercalar de offs e sonoras que há 

uma certa tendência para o uso de palavras com significado negativo: “Desespero, correria, 

medo, gritos, trauma”.  

A reportagem fala sobre um cerco realizado por policias federais aos assaltantes de 

banco na cidade de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão. Na reportagem consta a maneira 

como os policias fazem para combater assaltos nas pequenas cidades. 

As fontes utilizadas são pessoas que estavam no momento em que os policias 

cercaram o banco onde ocorreu o assalto. A cidade de Santa Luzia do Paruá, segundo a 

reportagem possui 6 policiais e a agência já havia sido roubada 5 vezes. 

A violência nesse tipo de ação se repete no interior de outros estados, como apresenta 

a reportagem. No dia 02 de março de 2010, Dois Lajeados, interior do Rio Grande do Sul, 

sofreu um assalto, no qual uma quadrilha explodiu com dinamite o cofre e os caixas 

eletrônicos de uma agência bancária. Sendo que, nessa vez, os assaltantes conseguiram fugir.  

Na sexta-feira, 05 de março de 2010 outro assalto a banco ocorreu também no Rio 

Grande do Sul. Desta vez o alvo foi a cidade de Dom Feliciano, onde uma agência bancária 

foi explodida pelos assaltantes. No mesmo dia outro assalto ocorreu em Alagoa Nova, interior 

da Paraíba, houve troca de tiros e os policias conseguiram prender um dos quatro assaltantes. 

Esse tipo de crime aterroriza qualquer população, ainda mais ocorrendo três assaltos 

em cidades do interior na mesma semana. Ao analisar a reportagem observa-se a utilização do 

critério relativo ao produto, o qual explica a importância do acontecimento ser transformado 

em notícia. O assunto desta reportagem alerta e informa a população sobre como as quadrilhas 

estão agindo nas mais diversas regiões. A reportagem também deixa visível a utilização do 

critério relativo ao meio de comunicação, o qual trabalha diretamente com a qualidade da 

imagem e da elaboração do texto. Observou-se a utilização de imagens e áudios que 

despertam a atenção do espectador e o texto narrado possui objetividade e clareza ao 

transmitir a mensagem da reportagem. E, por fim, é possível perceber a utilização do critério 

relativo ao público, pois é um tema que de uma maneira ou outra interfere na vida do 

telespectador, pois é um tipo de violência que se manifesta não somente em cidades grandes, 

mas nos interiores dos Estados.  

A segunda reportagem a ser analisada foi exibida no dia 11 de abril de 2010. Tratou-se 

de uma reportagem especial sobre a situação de emergência e luto do Estado do Rio de 

Janeiro devido as fortes chuvas. Comunidades inteiras foram soterradas pelos 

desmoronamentos. O quadro tem a duração de 31 minutos e nele foi apresentado uma série de 

reportagens sobre a situação do Rio de Janeiro. As primeiras imagens da reportagem 
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apresentam o cenário de destruição causado pela chuva forte e o desespero da população. As 

primeiras fontes a serem entrevistadas são os próprios motoristas e pedestres que ficaram 

ilhados no caos: “Está tudo ilhado, aqui eu já andei nesses todos quarteirões e não consigo 

chegar até a minha casa”. 

O primeiro off da reportagem narra a situação caótica em que se encontra o Rio e 

orienta a população sobre como está a situação da cidade: “Praça da Bandeira zona norte o 

local virá um mar, carros são arrastados pela água. Motorista ficam ilhados tentam fugir da 

enchente, mas não todos conseguem. Nossa equipe se arrisca é preciso habilidade do 

motorista para o carro não ser levado pela correnteza. Os cariocas não conseguem se 

deslocar da cidade. A cidade do Rio para. A orientação das autoridades é para que os 

cariocas não saem de casa. Lagoa Rodrigo de Freitas zona sul, umas das áreas mais nobres 

do Rio é tomada pela água da chuva e transborda”. 

Os offs são intercalados com as declarações dos moradores dos morros onde ocorreu 

deslizamento de terra: “Pensei que era um barranco que tava caindo na casa de um vizinho. 

Só deu tempo de eu segurar ele e tirar ele, quando eu puxei ele pela mão pra gente sair, o 

quarto que a gente estava deitado foi atingido”. 

Para os telespectadores obterem uma dimensão melhor do que foi a quantidade de 

chuva, utilizou-se uma passagem para mostrar a altura em que á água atingiu as casas: “A 

água já baixou na rua, mas olha o que encontramos aqui nessa vila. Olha a quantidade de 

água que ainda tem aqui, apesar da chuva ter dado uma trégua. Olha só, eu chegando perto 

aqui dá pra gente ter uma idéia, eu tenho 1 metro e 60 de altura a gente pode observar que a 

água atingiu 1 metro e meio de altura mais ou menos”. 

Na quarta-feira 07 de abril de 2010 mais uma tragédia aconteceu, cinqüenta casas 

desaparecem no Morro do Bumba, uma comunidade inteira se mistura com lama e lixo em 

decomposição “Dezenas de famílias ficam sob toneladas de terra e lixo em decomposição. 

Destroços, lama e dor momentos de expectativa e esperança e muitas vezes se transformam 

em decepção. São poucos os sobrevivente, as horas passam e o esforço é apenas para 

encontrar os corpos, dar a eles o sepultamento digno”. 

A reportagem alerta a população sobre porque esse tipo de tragédia pode ocorrer com 

facilidade: “A ocupação desordenada nas encostas cresce a cada dia e os moradores sabem 

do risco que correm. Sem a supervisão de especialistas as casas são construídas de forma 

precária e não é preciso chover muito como essa semana para os problemas aparecem o 

contato da água da chuva com o solo enfraquecido pode trazer conseqüências desastrosas” 



 

 

28

Utiliza como fonte um geólogo que explica tecnicamente o que pode ter ocorrido no 

local dos deslizamentos com a quantidade de chuva em pouco tempo: “Você começa a 

desviar os recursos de água naturais, encharca mais o solo, a carga sob o solo realmente é 

aumentada. Isso contribui para deslizar”. 

 A matéria também apresenta o lado solidário das pessoas, como foi o caso de um 

pedreiro que ajudou a resgatar muitas famílias que ficaram isoladas em suas casas: “Em meio 

a tanta tragédia, atitudes simples fazem toda diferença e amenizam o sofrimento de quem 

perdeu tudo. Seu Elci é pedreiro, o bote que sempre foi usado para pescar virou a salvação 

de muita gente. Foi assim que ele conseguiu resgatar mais de duzentas pessoas que estavam 

ilhadas em casa num bairro de classe alta do Rio”. 

 Em um determinado momento da reportagem ela transformou-se em um pequeno 

documentário, onde uma moradora do Morro Santa Tereza passou a contar como foi atingida 

pelas chuvas e quais prejuízos ela sentiu na sua moradia: “Olha aqui a situação da minha 

casa. Olha aqui oh. Como que eu vou ter condições de morar num lugar desses?! Tem minhas 

plantações aí, tava vendo ali?! Acabou tudo, carro essas coisas que estavam aqui estragou 

tudo. Olha aqui como que está ali oh! Olha ali em cima. Aí essa é a situação que você ta 

vendo aí. Olha onde estão meus livros, meus e dos meus filhos, porque eu depois de velha 

resolvi estudar. A gente graças a deus não perdeu nossos filhos, nossa vida. E as pessoas que 

perderam a vida ali em baixo?”(Ipis Litteris) 

 Devido a tanta tragédia a Rede Record de Televisão decidiu lançar uma campanha 

para ajudar as vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. No off a seguir é explicada o objetivo da 

campanha e quais empresários da emissora estão coordenando essa ação: “A Rede Record de 

Televisão e o Instituto Ressoar lançaram a campanha SSO Rio para arrecadar doações para 

as vítimas das chuvas no Estado. Executivos da emissora foram pessoalmente ao local da 

tragédia, andando na lama e lado a lado com os desabrigados. Eles ficaram impressionados 

com as imagens de destruição e tocados com as histórias de quem perdeu tudo. A campanha 

foi lançada ao vido durante o programa Hoje em dia. Estiveram no Morro do Bumba o vice-

presidente artístico e de programação da Rede Record Honorilton Gonçalves, o vice 

presidente comercial Valter Zagali, o vice presidente de jornalismo Douglas Tavolari, o 

presidente do Instituto Ressoar Ivanilton Lourenço, o presidente da Record Rio de Janeiro 

Carlos Geraldo e o diretor artístico da Rede Record Mafran Dutra. De lá os diretores da 

emissora seguiram para a sede da Record do Rio de Janeiro onde anunciaram a campanha 

em um dos programas mais assistidos pelos cariocas o Balanço Geral, apresentado por 

Wagner Montes”. 
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 Na última parte da série de reportagens, o repórter Paulo Henrique Amorim tem como 

personagens de sua matéria dois filhos que esperam ansiosos no alto do morro encontrar o 

corpo da mãe que foi soterrada pela lama e pelo lixo: “Meio dia, Leandro está lá em cima do 

morro de lixo ao lado dos bombeiros. Leandro, os bombeiros e as escavadeiras. Lá dentro do 

morro de lixo enterrados, talvez 200 corpos. Um deles é o corpo da mãe de Leandro. Leandro 

é o único parente que ousa subir no morro de lixo, ele quer ajudar os bombeiros a achar a 

mãe. Do lado de cá da rua, perto da nossa equipe, Luiz Cláudio o irmão de Leandro. Os dois 

desde a noite da véspera estão lá. Tento falar com Luiz Cláudio, é difícil ele não quer ser 

importunado”. 

 Até esse momento da série de reportagens nenhuma autoridade havia sido 

entrevistada. Paulo então tem uma conversa com o prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, 

o qual nega ter conhecimento sobre a situação do Morro do Bumba: “Nunca ninguém me disse 

que aquilo dali poderia desabar. Eu não sou técnico nisso, gostaria muito de ter me 

informado sobre isso, talvez se fosse técnico tivesse evitado essa tragédia. Mais aquilo é uma 

comunidade muito conhecida na cidade e eu fiz muitas obras ali, como em várias outras 

áreas da cidade”. 

 O último off da matéria ainda continua contando a história do filho que procura pelo 

corpo da mãe: “Noite no morro do Bumba, Leandro continua lá, as equipes de bombeiros se 

revessam, as escavadeiras abriram buracos ainda maiores, mas não acham muitos corpos, 

não acham a mãe de Leandro e ele lá. Voltamos ao Bumba no dia seguinte, corremos em 

direção ao Leandro, ele não estava mais lá. Cadê o Leandro? Na casa da tia informam que 

Leandro foi para Instituto Médico Legal no Rio. Leandro está lá sentado a espera. Procuro 

saber se ele já identificou a mãe?! Não! É a resposta seca. Ele espera é muita gente na fila de 

identificação. O problema é que as famílias não conseguiram achar documentos que ajudem 

a identificar os corpos. Leandro vai para a sala de identificação. Será que agora ele encontra 

a mãe? Ele sai, Não! Ele não reconheceu a mãe, ele não tem nenhum documento dela ficou 

tudo la dentro, no lixo. 

 A reportagem encerra com o dizendo aos telespectadores que Leandro não deixa o 

morro sem antes encontrar o corpo de sua mãe. 

Pode-se dizer que o assunto da reportagem comove qualquer população, independente 

do local onde aconteça, pois desperta o sentimento de solidariedade e comoção com as 

famílias que perderam tudo o que construíram ao longo de anos. 

As imagens fazem com que o espectador coloque-se no lugar de quem está passando 

por esse sofrimento de perdas materiais e sentimentais. A utilização de imagens encontra-se 
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nos critérios relativos ao meio de comunicação, o qual explica que a imagem é a principal 

ferramenta para a transmissão e  ela que proporciona sentido a uma notícia. 

A semana em que aconteceu chuvas fortes, os principais jornais noticiavam a situação 

das regiões mais afetadas pelas enchentes. O assunto pode se dizer que é considerado de 

interesse público. Há pessoas próximas ou conhecidas que poderiam estar nos locais das 

tragédias. Sendo assim, manter o espectador informado sobre os acontecimentos é o papel 

principal de um veículo de comunicação, como explica o critério relativo ao produto.  

A terceira reportagem, exibida em 16 de maio de 2010, têm como tema central a 

violência praticada pelos policiais militares aos moradores de São Paulo. 

Na introdução da reportagem, os apresentadores Paulo Henrique Amorin e Fabiana 

Scaranzi já deixam uma pergunta no ar para o telespectador refletir, antes mesmo da 

reportagem começar: “Por que a policia militar de São Paulo mata tanto? Por que muitas 

vezes mata inocente?”. Ao escutar essa pergunta é questionado até que ponto essa pergunta é 

tendenciosa? Sua formulação deixa subentendido uma opinião, em que só retrata, defende o 

lado das vítimas e não faz o contraponto sobre a versão dos policiais. Pode-se chegar a essa 

conclusão até mesmo porque as fontes da reportagem são, em sua maioria, familiares das 

vítimas, utilizando apenas um comandante do policiamento de São Paulo, e uma cientista 

social, cuja sonora também traz opinião contra a forma como os policiais agem. 

No primeiro off já é apresentado um contexto de uma mãe que presenciou a morte do 

filho pelos policiais militares de São Paulo. As palavras utilizadas neste off chamam a atenção 

para o drama que vive essa mãe: “Uma lembrança de uma imagem terrível não sai da cabeça 

dessa mulher.” Em seguida o telespectador se depara com uma declaração impactante, é a 

sonora da mãe deste garoto morto pelos policiais: “Ele apanhou demais, ele apanhou 

demais!! A gente vendo e não podia fazer nada. É um pesadelo, é os gritos aqui: Mãeeeee!! 

Por que espancaram até a morte?” 

A reportagem é uma narração de duas mortes causadas por policiais militares a dois 

jovens moradores de São Paulo. Nos offs e sonoras os fatos são narrados com detalhes: “Eu vi 

a moto no chão, o capacete lá de cima eu gritei: é meu filho, meu filho!! Ele mora aqui!! 

Primeiro bateram no rosto, na cara dele, deram um tapa que estralava alto e depois socos no 

estomago, chute e aqueles homens tudo em cima dele”. 

Os offs são utilizados para contextualizar a vida das vítimas como pode se constatar no 

off a seguir: “No mês passado, outro motoboy, Eduardo dos Santos, de 30 anos, também foi 

morto por policiais militares em São Paulo. Após uma briga, Eduardo e mais três jovens 

foram abordados pela policia. Segundo testemunhas, Eduardo discutiu com o policial. Todos 
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foram levados ao batalhão da PM. Eduardo foi separado dos outros três e espancado até a 

morte”. 

A seleção da fala das fontes observa-se que tem uma intenção tendenciosa, pois são 

escolhidas frases com declarações fortes: “A policia que bate até a morte.”  

“Eu falei: Mãe! Quando eu crescer meu sonho é ser policial, aí depois como que eu vou ser 

policial, se o policial matou meu irmão, né?!!” 

 A fonte utilizada para explicar essa violência dos policiais contra jovens é de um 

comandante do policiamento de São Paulo: “É evidente que fatos desastrosos acontecem? 

Acontecem, mas por desvio de condutas como na sociedade nós temos cidadãos que acabam 

cometendo ações criminosas como o desvio de conduta. A gente tenta entender os motivos 

que levam um policial militar a perder o controle durante as suas ações”. 

 Segundo o comandante, quando o policial chega a esse ponto de perder o controle em 
uma ação ele é chamado para conversar: “Se ele chega a esse ponto, de perder totalmente o 
seu controle emocional e agir dessa maneira a gente tenta identificar esses motivos, a gente 
vai conversar, orienta, chama para conversar. Para isso nós temos todos os mecanismos 
institucionais, inquérito policial para apurar devidamente os fatos”. 

 A análise dessa reportagem conclui que o tema é de interesse público, pois a sociedade 

vive um momento em que a violência, que deveria ser combatida pelos órgãos de segurança, 

acaba sendo praticada pelos mesmos.  

 Os números de mortes, como apresentado na reportagem, é um dado assustador que a 

cada ano cresce mais. Sendo assim, a população fica refém dos próprios policiais militares e 

não tem a quem recorrer por mais segurança. 

 A utilização de frases com sentido forte reforça o objetivo da matéria, que é tentar 

mostrar ao telespectador porque a polícia utiliza de violência contra as pessoas, que em 

algumas vezes são inocentes, como é o caso das duas vítimas citadas na reportagem. Segundo 

as informações repassadas na matéria, os dois jovens não tinham passagem pela polícia. 

 A edição das falas das fontes é algo que parece ser tendencioso para o lado do 

sensacionalismo da notícia. Embora o tema central seja de violência, as declarações utilizadas 

reforçam a idéia de mais violência ainda. Ficando o telespectador aterrorizado com a 

crueldade dos policiais. 

 Um fator que desperta atenção na reportagem refere-se a seleção das fontes, ou melhor 

a seleção do que as fontes declararam. Pois cabe ao jornalista realizar uma filtragem do que 

foi dito por suas fontes, e na matéria em algumas partes fica claro que se utilizou as palavras 

que causavam mais impacto para o lado do sensacional, do espetáculo. 
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 A quarta e última reportagem a ser analisada foi exibida no dia 20 de junho de 2010, 

com a duração de 16 minutos e 05 segundos. O tema da matéria é sobre um pai que prendeu e 

abusou de sua própria filha por dezessete anos. Esse crime aconteceu no Maranhão e foi 

notícia em vários jornais do mundo. Constatamos isso em  um dos offs que a reportagem 

apresenta: “Conhecida por ser a cidade natal do ex-presidente José Sarney, há duas semanas 

Pinheiro aparece nas manchetes do mundo inteiro como o município onde vive o monstro. O 

pai que encarcerava e abusava das próprias filhas”. 

 A reportagem inicia apresentando um breve historio sobre o homem que ficou 

conhecido como o Monstro do Maranhão: “O homem de 54 anos, trabalhador rural, uma 

pessoa aparentemente inofensiva. José Agostinho é analfabeto e também personagem central 

de uma história que envolve pobreza e violência sexual num lugar isolado do Brasil”. 

 Logo após os offs, há uma pequena entrevista com o José Agostinho, na qual o 

repórter faz a seguinte pergunta: “O senhor não tinha consciência de que era sua filha”? E a 

vítima responde: “Tinha consciência, mas aí ela já tava me perturbando demais”. 

 A partir desse momento a história da reportagem volta ao passado, como é possível 

observar no off a seguir: “Para entender a história é preciso voltar no tempo. Mais de trinta 

anos atrás quando José Agostinho se casou com Maria Arlete e juntos tiveram quatro filhos: 

Maria Sandra, Sandra Maria, José Inácio e Fabio Junior. Quando o último filho nasceu José 

Agostinho foi abandonado por Maria Arlete e passou a viver sozinho com as crianças. Nós 

encontramos Maria Sandra, a filha mais velha de José Agostinho. Ela vive com o marido e 

cinco filhos nesta casa de pau-a-pique. Maria Sandra esta assustada com a repercussão do 

caso. Ela conta que fugiu de casa quando tinha apenas 12 anos”. 

 Com vergonha de se expor as vítimas falam pouco, usam de palavras curtas para 

responder as perguntas do repórter. Segundo o off da reportagem o pai dos filhos de Sandra 

pode também ser avô dos meninos: “Semana passada Maria Sandra e o filho mais velho 

fizeram exames de DNA. O exame pode confirmar a suspeita de que o pai do menino seja o 

próprio avô: José Agostinho. A irmã mais nova de Maria Sandra é esta mulher: Sandra 

Maria, ela não quer mostrar o rosto. Hoje ela tem 29 anos. Mas quando a irmã mais velha 

fugiu, Sandra tinha 10 anos de idade e se tornou refém de uma situação assustadora, foi 

espancada e abusada sexualmente pelo próprio pai durante dezessete anos”. 

 A equipe de reportagem foi até a cidade onde vivia José Agostinho com sua filha. Na 

primeira passagem da reportagem podemos entender a situação em que se encontrava essa 

família, um lugar isolado do mundo, onde o acesso de qualquer pessoa era quase que 

impossível:“Os abusos de José Agostinho aconteciam há quase vinte anos. E durante todo 
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esse tempo, o pai que violentava as próprias filhas foi protegido por diversos fatores como 

miséria, ignorância e também pelo isolamento”. 

 Ao chegar na casa onde morava a família, a equipe estava acompanhada por uma tia 

de Maria Sandra, que contou como era a vida de José Agostinho, da sobrinha e seus filhos. A 

partir daí a reportagem passa a ser gravada dentro da casa da família. O repórter mostra cada 

detalhe do lugar: “A primeira impressão é como se a gente tivesse lá fora, o chão aqui é 

como o lá de fora. Aqui temos uma sandalinha, uma cabeça de boneca, provavelmente os 

brinquedos delas brincarem. Aqui uma cadeira e um banco. Aqui era como se fosse a sala. 

Do lado de cá é um quarto. Eles dormiam em rede. Não tem nenhum móvel. O que a gente 

percebe é que é um lugar muito isolado mesmo. O vizinho mais próximo é do outro lado do 

lago a mais de 1 km daqui”. 

 Ao retornar à cidade em que se encontra José Agostinho o repórter faz uma nova 

entrevista com ele. No off  é relatado o estado de José: “Voltamos a cidade de Pinheiro onde 

José Agostinho está preso. O homem acusado de estupro e cárcere privado só foi preso 

graças a uma denuncia anônima. Há duas semanas ele está nessa cadeia numa sela isolada e 

longe de qualquer objeto que pudesse ser utilizado por ele para se cortar ou se amarrar. Faz 

sentido, porque parece que só agora o homem que se tornou conhecido como o “Monstro do 

Maranhão” começa a compreender a gravidade de tudo o que fez”. 

 A primeira impressão do repórter foi, segundo o próximo off: “José Agostinho está 

assustado. Ele teve a cabeça raspada pelos outros presos e foi ameaçado de morte por eles. 

No começo da entrevista ele nega que tenha molestado as filhas”. 

 A vítima em seguida confessa a violência sexual, porém diz que a culpa é da própria 

filha que aos 12 anos o seduzia: “Ela levantava de cá e eu tinha que levanta de rede. Cansei 

de fazer isso. Cansei de fazer isso, levantar de rede”. (ipsis litteris) 

 Esse caso foi noticiado em vários jornais do mundo inteiro e também foi relacionado 

com outros casos parecidos. Podemos perceber nesse off: “Essa não é a primeira vez que o 

mundo conhece um crime macabro como é do agricultor do Maranhão. Em abril de 2008, a 

Áustria, testemunhou umas das mais inacreditáveis histórias de horror que o mundo já viu. A 

pequena cidade de Amstettem saiu do anonimato de uma forma terrível, graças a um homem 

Iosete Fritzl. Durante 24 anos ele manteve a própria filha, Elizabete, presa em um porão. O 

período em que esteve presa Elizabete foi violentada pelo pai. Os abusos começaram quando 

ela tinha apenas 11 anos, Fritzl engravidou a filha seis vezes. O pesadelo só terminou quando 

uma das filhas dos dois ficou doente e foi levada ao hospital. Os médicos precisavam saber o 

histórico clinico da menina, e descobriram que a mãe dela estava desaparecida. A policia foi 
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chamada e prendeu Fritzl. Fritzl foi preso e condenado a prisão perpetua. Elizabete e os seus 

filhos que teve com o pai vivem agora em um local secreto sob nova identidade. 

A história do maníaco do Maranhão ganhou repercussão internacional, muitos jornais 

apelidaram José Agostinho de Fritzl do Brasil. Um texto chama o agricultor de demoníaco. 

Nos EUA um dos principais jornais do mundo, The New York Times deu destaque ao caso. A 

notícia também foi manchete na Espanha, o jornal El Mundo chama José Agostinho de 

monstro. O que os jornais não contam é que a história do monstro brasileiro ainda não 

terminou e pode ter uma final feliz.” 

 O que chama a atenção neste off é a última frase, em que fala de “final feliz”. É uma 

afirmação que pode deixar o espectador na dúvida, o que seria esse final feliz: a condenação 

de José Agostinho? A comprovação de que ele não é o pai das crianças? A separação dele e 

de sua filha? Pois nenhum frase vem a complementar a idéia desse off. Na seqüência tem-se 

uma passagem, mas que não explicaria essa dúvida: “Depois das denuncias, Sandra Maria e 

os filhos foram encaminhados para essa casa em Pinheiros. É uma casa grande, as crianças 

estão aqui na sala, tem brinquedos, televisão. Enfim um lugar completamente diferente 

daquele onde eles viviam com o pai. As crianças tem acompanhamento psicológico, as duas 

meninas também podem ter sido vitimas de José Agostinho. A de 8 anos já prestou 

depoimento”. 

 A análise da reportagem chama novamente a atenção para o uso específico de fontes. 

Foram entrevistadas as vítimas, o acusado, parentes, vizinhos e uma delegada. A qual não foi 

apresentada declarações em quem esta poderia esclarecer o andamento do caso. E também 

nenhum tipo de psicólogo, cientista social que poderia dar informações sobre o que leva uma 

pessoa a praticar esse tipo de crime. 

 Novamente observamos que a matéria foi tendenciosa para mostrar somente como e 

quem estava envolvido no crime. Deixou os telespectadores sem a resposta de dizer o 

andamento de todo o processo, as causas que levam a este tipo de ação. A reportagem pareceu 

mais um desabafo do que uma mensagem de informação ou alerta para a população. Nessa 

reportagem observou-se que não houve um desfecho do caso para a população. 

 

 

4.3 Análise Geral 

Ao observar e estudar as quatro reportagens da semana do Domingo Espetacular 

buscou-se compreender como os acontecimentos são transformados em notícia, quais critérios 

são considerados para um fato se tornar uma reportagem que é transmitida em programa de 
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horário nobre em emissora de TV a cabo. A construção de uma reportagem é como uma 

cadeia produtiva, pois há um processo de escolha de assuntos, jornalistas que irão cobrir o 

acontecimento, imagens a serem filmadas ou fotografadas, seleção de fontes, elaboração dos 

textos, edição de todo material capturado e por fim a divulgação da matéria. 

Nas reportagens analisadas pode se observar que não havia um tempo pré-estabelecido 

para a duração de cada uma. O tempo de duração de cada reportagem alternava conforme a 

relevância do assunto. Esse é o primeiro critério de noticibilidade citado por Wolf (1999) “Os 

critérios substantivos articulam-se, essencialmente, em dois fatores: a importância e o 

interesse da notícia”. (p.200). O tema principal da primeira reportagem foi sobre um cerco 

realizado pela Polícia Federal aos ladrões de bancos no Maranhão, sua duração foi de cerca de 

10 minutos. Em comparação com a segunda reportagem sobre as enchentes no Rio de Janeiro 

o assunto da primeira parece se tornar menos relevante, já que essa reportagem durou 30 

minutos, denominada uma série de reportagens. O tema em questão tratou-se de uma tragédia 

que desperta no telespectador atenção e comoção com o sofrimento das vítimas das fortes 

chuvas. A terceira e a quarta reportagem ficaram com a duração entre 10 a 15 minutos. 

Na segunda reportagem pode-se observar claramente o critério substantivo mais do 

que nas outras matérias, devido a quantidade de pessoas envolvidas no acontecimento, o 

impacto que a notícia causa tanto na população local como em todo o país. Segundo Wolf 

afirmar que uma notícia é escolhida somente por ser importante ou interessante não é o 

suficiente tem que haver uma explicação de porque tanta relevância. 

Em segundo lugar está o critério relativo a disponibilidade de materiais para a 

transformação de um acontecimento em notícia. Wolf (1999) explica que é necessário o fato 

esteja ao alcance do jornalista: “A disponibilidade, trata-se em saber quão acessível é o 

acontecimento para os jornalistas, quão tratável é, tecnicamente, nas formas jornalísticas 

habituais”. (p.206). O jornalista antes de iniciar seu processo de apuração deve observar qual 

o caminho que deverá ser realizado para concluir sua matéria, como por exemplo, o acesso de 

fontes e os dados e imagens sobre aquele assunto. Nas quatro reportagens foi possível 

observar esse critério, pois os assuntos eram de fácil acesso. Porém é mais notável esse 

critério na primeira reportagem, pois ela apresenta em sua maioria dados como imagens 

gravadas pela Polícia Federal. Entende-se que os vídeos apresentados foram concedidos pela 

Polícia. Pois o jornalista não tem como ter acesso a informações tão sigilosas. Notou-se que 

parte dos materiais disponíveis, como o próprio vídeo do cerco aos ladrões pertencia a Polícia 

e não foi uma cena gravada pela equipe do programa. 
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A segunda reportagem tornou-se mais extensa devido a quantidade de materiais 

capturado. O tema da mesma exigia que se tivessem mais imagens, mais entrevistas devido a 

dimensão e importância do caso.  

 O critério relativo ao meio de comunicação é a terceira categoria em que Wolf (1999) 

explica que o tempo ocupado por uma notícia pode depender menos do seu assunto do que o 

modo em que é apresentada:  

 
“Se existe, nomeadamente, um serviço filmado à disposição, as notícias torna-se 
mais longas e a presença de um enviado ou a disponibilidade de uma entrevista, ou 
outros modos particulares de apresentara a notícia, contribuem directamente para o 
seu comprimento” . (Golding – Elliott, 1979, 138) 

 

Novamente a segunda reportagem analisada tem destaque, pois a maneira como ela foi 

apresentada foi um formato diferente das demais. Foi a única denominada como uma série de 

reportagens, existia vários pontos sobre a enchente que mereciam ser abordados, assim como 

havia uma disponibilidade de imagens a serem filmadas em comparação com os assuntos das 

outras reportagens. 

Realizando uma análise entre as reportagens observa-se que a terceira e a quarta 

reportagem utilizaram desse critério, porém favorecendo o lado sensacionalista. Wolf (1999) 

comenta que essa não pode ser a finalidade de uma matéria: 

 Esse valor notícia está directamente associado a todos os critérios de relevancia 
relativos ao público, quer quanto à finalidade de o entreter e de lhe fornecer um 
produto interessante, que quanto ao propósito de não cair no sensacionalismo, de 
não ultrapassar os limites do bom gosto. (p.211) 

 

A terceira reportagem é sobre a violência cometida por policiais de São Paulo e a 

quarta é sobre um pai do Maranhão que abusou sexualmente de sua filha durante dezessete 

anos. Ao analisar essas reportagens nota-se a utilização de declarações de fontes com 

tendência para o lado sensacional. Além do que, a quarta reportagem não apresentou um 

desfecho no sentido de levar aos telespectadores informações sobre o acontecimento. 

O quarto critério observado, critérios relativos ao público, trata-se da visão que o 

jornalista tem sobre seu público. Wolf (1999) fala que os jornalistas conhecem pouco o seu 

público, mesmo que existam pesquisas sobre as características da audiência. O assunto 

transmitindo em algumas vezes pode não ser do gosto do telespectador, mas o jornalista só 

está realizando o seu dever de apresentar programas informativos. Esse é um critério que 

cerca todas as reportagens analisadas, pois alguns daqueles temas pode ser que a população 

não estivesse interessada em conhecer, ou o interesse fosse por outro ângulo de reportagem. 
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Uma dos assuntos que talvez não correspondeu ao gosto do público pode ter sido a quarta 

reportagem, a qual o seu tema era importante e de interesse, mas o formato em que foi 

apresentado deixou a desejar, pois não cumpriu a missão de informar. 

Por fim o último critério a ser observado é relativo à concorrência, que trata sobre o 

mercado competitivo entre os veículos de comunicação. “Os mass media competem na 

obtenção de exclusivos”. (Gans, 1979, 177). Os telejornais buscam sempre os “furos de 

reportagens”, os formatos dos quadros estão em constantes atualizações para cada vez mais 

transmitir credibilidade e consequentemente aumentar a audiência dos programas. 

As quatro reportagens possuem esse critério, pois no texto dos apresentadores eles 

sempre salientam que a reportagem e as imagens são exclusivas, que foi a única equipe a 

cobrir determinado acontecimento. 

Os temas abordados já foram noticiados durante a semana, porém neste quadro eles 

ganham um formato e destaque diferente do foco abordado pela concorrência. 

Para a realização de suas pautas muitos veículos de comunicação têm como referencia 

os telejornais da concorrência. Segundo Wolf(1999) a competição tem como conseqüência 

contribuir para estabelecer parâmetros profissionais, modelos de referência: “ Na situação 

americana, esta função é desempenhada pelo New York Times e pelo Washington Post. O 

Times é considerado como o protótipo dos standards profissionais”.( p.215) 

Por fim observou-se que das cinco categorias, a que esteve mais presente nas quatro 

reportagens foi referente ao primeiro critério que apresenta a importância e o interesse das 

notícias. Em todas as reportagens constata-se a preocupação com o nível e a quantidade das 

pessoas envolvidas naquele determinado fato. Há um cuidado referente a repercussão sobre 

assunto em influir e incidir no interesse do público. 

Cabe aqui lembrar que nas reportagens selecionadas existe o trabalho realizado pelo 

editor-chefe, o que podemos chamar de “filtração” de assuntos e também em conjunto com 

essas escolhas, há as rotinas produtivas da redação do programa. No entanto, estes fatores 

ultrapassam o foco do que se propôs a pesquisar neste trabalho. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou compreender quais critérios de noticiabilidade estão presentes no 

quadro Reportagem da Semana apresentado no Domingo Espetacular. A necessidade de 

estudar os critérios surge da constatação de que não há espaço na mídia para publicação ou 

veiculação dos inúmeros acontecimentos que ocorrem no dia-a-dia. Os meios de comunicação 

dispõem de uma abundância de matéria-prima, ou seja, de acontecimentos. Porém todos os 

dias é preciso realizar uma seleção para quais assuntos são merecedores de uma divulgação 

pública. 

Como se não bastasse somente realizar a seleção, é preciso hierarquizar as 

reportagens. É preciso saber quais reportagens irão entrar na chamada do telejornal, quanto 

tempo será disponibilizado para cada tema e qual horário ele será apresentado ao público. 

Para a maioria da população o quadro Reportagem da Semana é a primeira e única 

fonte de informação sobre aquele assunto. Durante toda a semana elas não irão querer saber 

sobre o assunto, pois já foram informadas no domingo. 

A partir da análise realizada, percebe-se que o quadro Reportagem da Semana possui 

uma linha editorial que tende a mostrar ao público, matérias de caráter impactante e 
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surpreendente, o que em alguns programas prevaleceu o lado sensacionalista do assunto e a 

informação ficou em segundo plano. A tendência sensacional da notícia é justificada com a 

fala das fontes, as quais utilizam de declarações em que acabam escandalizando o tema.  

A seleção das fontes e de suas declarações é um fator que desperta a atenção ao 

realizar o estudo. Pois em alguns casos, ficou o questionamento de porque não a utilização de 

fontes oficiais, ou seja, declarações de pessoas especialistas em algumas determinadas áreas 

que ajudariam o espectador a entender melhor o assunto. 

Outra consideração a realizar sobre as reportagens diz respeito a temática das quatro 

matérias, todas apresentam como tema principal a violência, o drama. Nesse momento é 

questionado se o espectador realmente gosta de ver a tragédia. Ou se o formato 

sensacionalista faz parte da busca constante por audiência, onde algumas regras éticas e 

morais são esquecidas. 

Conclui-se que um acontecimento não basta ser relevante para ser transformado em 

notícia, mas sim ele tem que se adaptar  a todo o processo de elaboração de uma matéria. Os 

critérios de noticibilidade trabalham em conjunto com os demais fatores como seleção dos 

materiais, fontes, imagens. 

O jornalista tem o dever de levar informação para seu público, mas para isso ele utiliza 

dos critérios de noticabilidade para saber o que deve ou não ser divulgado. Essa seleção é 

realizada devido à falta de espaço que se tem mediante aos inúmeros acontecimentos do dia. 

A realização da pesquisa acrescentou em identificar e compreender como utilizar os 

valores notícia em benefício de um produto final digno de informação e veracidade. A 

despertar no telespectador o interesse em questionar porque os assuntos do dia-a-dia são 

noticiados e de quem maneira chegam até nós. Aprendi a não ser uma telespectadora passiva, 

que somente recebe as informações e não sabe administrar e questionar o assunto apresentado 

pelo programa. 

Com a pesquisa aprendi que os fatos devem ser investigados, apurados e 

principalmente a forma de como será apresentado o assunto, tem que ser estruturado de uma 

maneira que permita a população pensar, refletir e ter suas conclusões sobre aquele fato. 

A manipulação de uma informação de modo incompleto ou imparcial apresentada de 

forma sensacionalista pode ser visto na forma de diagramação do programa, na temática 

exibida e principalmente na forma de apresentar o discurso. 

Infelizmente o sensacionalismo tornou-se ferramenta constante entre as emissoras, 

todas com o objetivo de alcançar mais audiência. Essa forma de se fazer jornalismo é 

prejudicial à formação de uma opinião pública e sensata. 
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Por fim, Reportagem da Semana é um quadro que mostra um assunto que foi destaque 

durante toda a semana. Porém com a pretensão de fazer com que o telespectador relembre 

daquele fato de uma maneira sensacionalista. Também foi possível constatar que a temática 

dos quadros é voltada para um público que gosta de ver a tragédia. 
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ANEXO A 



 
 

POLICIAIS FEDERAIS CERCAM LADRÕES DE BANCO NO MA 
07 de março de 2010 

 
 

CABEÇA:  
 
PAULO HENRIQUE AMORIM: 
Exclusivo, cenas inéditas do cerco aos assaltantes de bancos que resultou em 11 mortes 
essa semana.  
FABIANA SCARANZI: 
Você vai ver agora como os policiais federias combatem os assaltos de banco em 
pequenas cidades do interior. E entender porque desta vez pelo menos duas quadrilhas 
levaram a pior. 
 
Off:  
Tiroteio, medo, mortes. A pequena Santa Luzia do Paruá, no Maranhão a 400 
quilometros da Capital São Luiz virou praça de guerra. Na terça-feira, dez homens 
armados com fuzis invadiram a única agencia bancária da cidade de 20 mil habitantes. 
Os assaltantes sabiam que o cofre estava cheio, porque era dia de pagamento. O que eles 
não imaginavam é que a policia federal já investigava a quadrilha, e se preparou para 
um cerco fulminante. As imagens inéditas que você vê agora são da policia federal e 
começaram a ser gravadas minutos depois da invasão da agencia. Os assaltantes já 
sabem que estão cercados. Eles tentam fugir com vários malotes cheios de dinheiro, e 
usam alguns clientes e funcionários como reféns. O cerco é feito por vinte policiais, o 
grupo de operações táticas da PF. Uma tropa de elite mobilizada para combater as 
quadrilhas de assalto a banco que agem no interior do Brasil. A população assustada 
houve os primeiros tiros. Os ladrões não querem se entregar. Estes homens tem que 
deitar no chão para não serem atingidos pelas balas. Um assaltante se refugia em uma 
caminhonete, repare na porta aberta. Ele dispara contra os policiais e logo é alvejado. 
Veja agora outras imagens também exclusivas do Domingo Espetacular, gravadas por 
um off-boy que ia fazer um depósito no banco. Repare nesta mulher, desesperada ela 
corre para dentro de uma loja. O homem consegue escapar do tiroteio e foge pela rua. 
Seu Joaquim é aposentado, ele fica no meio do fogo cruzado e entra em estado de 
choque. Ele não consegue andar, várias pessoas tentam ajudar, até que ele finalmente é 
carregado para fora da linha de tiro. Esta comerciante vira refém, ela é usada como 
escudo por um dos assaltantes e acaba ferida nas pernas. Ninguém sabe ao certo de onde 
veio o tiro que atingiu Maria, quando ela vê o sangue começa a gritar.  
 
Sonora:  (Maria – vítima do assalto) 
Na hora do tiroteio eu, meu pai, meu tio e uma colega minha a gente se abaixou. E aí ele 
passou na calçada atirando. Eu acho que ele percebeu que tinha gente dentro da loja e 
ele voltou. Quando ele voltou foi mandado a gente sair. 
 
Off:  
Maria esta internada no hospital de Santa Luzia do Paruá. Passou por duas cirurgias e 
não tem previsão de alta. E ainda está abalada com tudo que aconteceu. 
 
Sonora: (Maria – vitima do assalto) 



acredito que vou ficar traumatiza com tudo o que aconteceu por um bom tempo. 
 
Off:  
este homem vende lanches em frente ao banco. Ele também foi usado como escudo 
pelos bandidos. Uma das balas acertou o carrinho dele, seu Isaias lembra do pânico que 
sentiu. 
 
Sonora:  
Rapaz a gente tem lembrança de muito medo, pavor né, porque quando eu ouvi os grito, 
os cabras chegando no gol ali que abriu a porta e eu vi o cabra com as arma, eu fui 
correndo e fui tenta correr e outro carro chegou e mandou eu parar. 
 
Off: 
 Anderson atendia um cliente na loja em frente ao banco. Ele lembra que a ação foi 
muito rápida. 
 
Sonora: (Anderson – vítima do assalto) 
 só tive tempo de pegar minha filha mesmo e ir lá pra dentro da loja, não deu tempo de 
fechar a loja, de fazer nada. Foi uma ação muito rápida mesmo. 
 
Off:  
o dono de uma churrascaria mostra a bala que atingiu a moto e a parede da casa onde ele 
mora. Seu Raimundo se emociona ao lembrar do prejuízo que teve e também do medo 
que sentiu. 
 
Sonora: (Raimundo – vítima do assalto) 
pessoal correndo, desesperado. 
 
Passagem: Repórter Mauro Wedekin 
200 metros separam a agencia bancaria da delegacia do município que fica nesta rua. Os 
bandidos estudaram a segurança pública local e logo descobriram suas fragilidade. A 
cidade tem apenas seis policiais, a agencia já foi roubado cinco vezes. 
 
Off:  
a violência das ações se repete no interior de outros estados. Também na terça-feira a 
população de Dois Lajeados no Rio Grande do Sul foi surpreendida por bandidos. Uma 
quadrilha explodiu com dinamite o cofre e os caixas eletrônicos de uma agência 
bancária. Os assaltantes conseguiram fugir. 
 
Sonora: 
 a gente nunca imagina que isso acontece aqui com nós 
 
Sonora: 
levaram dinheiro, mas não matou ninguém. 
 
Off:  
Na madrugada de sexta-feira, uma nova ação também no Rio Grande do Sul. Em Dom 
Feliciano assaltantes também explodiram uma agencia, a policia investiga os dois casos, 
mas até agora ninguém foi preso. No mesmo dia outro assalto semelhante em Alagoa 
Nova, no interior da Paraíba. Nesse caso assim como no Maranhão, os criminosos 



levaram a pior, a policia federal soube do plano de assalto e surpreendeu a quadrilha. 
Quatro morreram na troca de tiros e um foi preso, só três conseguiram fugir. 
 
Sonora: (Fernando Segovia – sup. Policia Federal) 
 esses criminosos estão sempre muito bem armados, com muita violência para intimidar 
não só a população como qualquer tipo de reação que normalmente tem ali seis, quatro, 
dez policiais que normalmente tem em cada uma dessas cidades.Algumas das ações eles 
tomavam posto da policia antes de fazer a ação no banco. 
 
Passagem: Repórter Mauro Wedekin 
esse tipo de crime que aterroriza a população se espalhou pelo interior do Brasil. No ano 
passado só o estado do Maranhão, registrou por mês dois casos como este de Santa 
Luzia do Paruá. Há um ano e meio a policia federal investiga essas quadrilhas que tem 
uma espécie de acordo de cooperação. Os assaltantes trocam informações e até revezam 
os locais dos roubos. 
 
Sonora: (Sandro Jansen – Delegado) 
Não só municípios e também vários Estados, não só do Maranhão. Aqui na região 
Maranhão, Tocantins até Goiás, Piauí, Ceará essa região Norte e Nordeste existe 
integrantes que compõe essas quadrilhas em todos os Estados.Fugitivos de cadeia e que 
só sabem trabalhar com esse tipo de crime. 
 
Off:  
A ação em Santa Luzia do Paruá deu errado, porque a PF monitorava o grupo a um bom 
tempo. Inclusive através de escuta telefônica, a estratégia da policia foi pegar os 
assaltantes de surpresa. Seis bandidos morreram durante o confronto, três homens foram 
presos na hora, um assaltante conseguiu fugir mas foi preso horas depois. Além dos 
criminosos um vigilante da agencia também morreu. A gerente e mais três clientes 
ficaram feridos. A PF não revela quanto os assaltantes tentavam levar do banco. Para a 
população, acostumada com a vida pacata do interior o crime vai ficar marcado na 
história de Santa Luzia do Paruá. 
 
Sonora: (Anderson – vítima do assalto) 
nunca vai esquecer, vai ficar marcado para o resto da vida. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 



 
 

Veja a reportagem especial sobre a situação de emergência e ludo do estado do RJ 
11 de abril de 2010 

 
Cabeça:  
 
Fabiana Scaranzi: 
Você vai ver agora as reportagens especiais sobre a situação de emergência e de luto 
que atingiu o estado do Rio nesta semana. E que provocou até agora mais de 200 mortes 
Paulo Henrique Amorin:  
A tragédia começou numa noite como outra qualquer. As pessoas voltavam do trabalho 
quando a chuva se transformou em temporal, e o temporal se tornou enchente e 
comunidades inteiras foram soterradas numa tragédia sem precedentes. Essa é a nossa 
reportagem da semana. 
 
Off:  
Segunda-feira sete da noite, em poucas horas a tempestade imunda vários regiões da 
cidade do Rio. Pedestres e motorista são pegos de surpresa. 
 
Sonora – vítima da enchente 
Está tudo ilhado, aqui eu já andei nesses todos quarteirões e não consigo chegar até a 
minha casa. 
 
Sonora – vítima da enchente 
Ta tudo boiando. 
 
Off:  
Praça da Bandeira zona norte, o local virá um mar carros são arrastados pela água. 
Motorista ficam ilhados tentam fugir da enchente, mas não todos conseguem. Nossa 
equipe se arrisca é preciso habilidade do motorista para o carro não ser levado pela 
correnteza. Os cariocas não conseguem se deslocar da cidade. A cidade do Rio pára. A 
chuva se estende por toda madrugada e se estende por todo o Estado. Em apenas 24 
horas choveu 205 milimetros, quantidade esperada para todo o mês de abril. E quando o 
dia amanhece a situação é caótica, ruas interditadas, veículos submersos, outros 
abandonados. Carros e ônibus tem dificuldade para circular. A orientação das 
autoridades é para que os cariocas não saem de casa. Lagoa Rodrigo de Freitas zona sul, 
umas das áreas mais nobres do Rio é tomada pela água da chuva e transborda. Nos 
morros a situação é ainda pior, os deslizamentos de terras transformam casas em 
entulhos. Famílias inteiras são soterradas. Na zona Oeste a encosta veio abaixo três 
casas são atingidas. 
 
 
Sonora – vítima de um deslizamento 
Pensei que era um barranco que tava caindo na casa de um vizinho. Só deu tempo de eu 
segurar ele e tirar ele, quando eu puxei ele pela mão pra gente sair o quarto que a gente 
tava deitado foi atingido. 
 
Off:  



No Morro da Mangueira quatro casas são destruídas pela lama. Cida ouviu o estalo 
pegou o filho e conseguiu sair antes de tudo vir ao chão. 
 
Sonora – Cida - vítima de um deslizamento 
Tudo o que eu tinha tava ali, roupa, documento. Eu tava me mudando para a casa de 
baixo. Tinha muita coisa nova na caixa que eu nem cheguei a usar. 
 
Off:  
Aos poucos a água começa a baixar e deixa amostra cenas quase inacreditáveis. 
 
Passagem – Repórter Anelize Camargo 
A água já baixou na rua, mas olha o que encontramos aqui nessa vila. Olha a quantidade 
de água que ainda tem aqui, apesar da chuva ter dado uma trégua. A gente vai tentar 
entrar aqui, nessa vila que fica perto da Praça da Bandeira, realmente muita água e lá na 
frente a gente percebe que a situação está pior. No corredor dessa vila a gente observa 
aqui a marca que a água atingiu. Olha só, eu chegando perto aqui dá pra gente ter uma 
idéia, eu tenho 1 metro e 60 de altura a gente pode observar que a água atingiu 1 metro e 
meio de altura mais ou menos. 
É o senhor que é o proprietário aqui da loja? 
 
Sonora – proprietário da loja 
Sou eu 
 
Off:  
Nossa aqui dentro a situação da pior ainda? 
 
Sonora- proprietário da loja 
ta puxado! Magoa sabe, mais de R$ 20 mil de prejuízo. 
 
Passagem - Repórter Anelize Camargo 
 
A Praça da Bandeira é um dos locais mais movimentados do Rio de Janeiro. Por dia 
passam por aqui mais de 180 mil veículos. Mas um local de tanta importância para os 
cariocas é também um dos pontos mais críticos da cidade. Basta chover, como agora 
que a Praça de Bandeira fica alagada. O Rio Maracanã transborda e deságua nessa 
região. 
 
Off:  
O temporal obrigou dez funcionários dessa empresa a passar a noite no trabalho. O 
escritório que fica num nível bem acima da rua também foi inundado pela água da 
chuva. Do lado de fora do escritório ele mostra com uma trena a altura que a água 
chegou, 1metro e 70cm. Éric entrou no trabalho as 7 da manhã de segunda-feira e só 
conseguiu sair na terça. 
 
Sonora – Eric Guimarães – assistente de marketing 
Quando eu saí parecia uma filme de guerra. Era lama no chão, geladeira tudo jogado 
para tudo que era lado. 
 
Off:  



Em Niterói a tragédia, três casas e um bar são atingidos por um deslizamento de terra no 
morro do Estado, seis pessoas ficam sob os escombros, só três escapam com vida. O 
resgate é dramático, são onze horas de angustia abaixo de chuva e ventos fortes. 
Bombeiros e moradores se unem para tentar salvar uma vítima. Parentes acompanham 
apreensivos. E enfim surge uma esperança. Finalmente a moradora é retirada com vida. 
A destruição está em toda parte. Estradas são interditadas e centenas de morados ficam 
desalojados. Escolas se transformam em moradias para famílias inteiras. Carlos perdeu 
a mulher, sobrinho, a irmã e a filha. 
 
Sonora – Carlos – vítima de um deslizamento 
Agora é toca a vida para a frente. Graças a deus que eu to vivo! Para recomeçar tudo 
outra vez. 
 
Off: 
 Mas o pior ainda está por vir. Quarta-feira, oito e meia da noite cinqüenta casas 
desaparecem do Morro do Bumba. Uma comunidade inteira erguida sobre o que já foi 
um lixão vira escombros. Dezenas de famílias ficam sob toneladas de terra e lixo em 
decomposição. Destroços, lama e dor momentos de expectativa e esperança e muitas 
vezes se transformam em decepção. São poucos os sobrevivente, as horas passam e o 
esforço é apenas para encontrar os corpos, dar a eles o sepultamento digno. Cicera era 
moradora do morro do Bumba há 15 anos. Ela viu a casa onde vivia ser levada pela 
avalanche de terra, assistiu tudo de perto. A empregada doméstica conta que quando a 
chuva começou no Rio, ela presentiu a tragédia. 
 
Sonora – Cícera – moradora do Morro do Bumba 
Eu já fazia tempo que vinha sonhando sonho ruim. Quando eu sonho sabe, não sei, algo 
me diz assim sai sai. E daí foi isso que me deu saí. 
 
Off:  
Decidiu abandonar o lar. Decisão que salvou a vida da família. 
 
Passagem:  
A ocupação desordenada nas encostas cresce a cada dia e os moradores sabem do risco 
que correm. Sem a supervisão de especialistas as casas são construídas de forma 
precária e não é preciso chover muito como essa semana para os problemas aparecem o 
contato da água da chuva com o solo enfraquecido pode trazer conseqüências 
desastrosas. Esse geólogo afirma que essa moradias estão sob risco constante. 
 
Sonora – Adalberto da Silva - Geólogo 
Você começa a desviar os recursos de água naturais, encharca mais o solo, a carga sob o 
solo realmente é aumentada. Isso contribui para deslizar. 
 
Off:  
Para ele só uma atitude firme das autoridades pode conter a ocupação ilegal dos morros 
e as tragédias que se repetem 
 
Sonora: Adalberto da Silva - Geólogo 
Seria possível com políticas publicas. Políticas de habitação seria possível tudo isso. 
 
Off:  



Em meio a tanta tragédia, atitudes simples fazem toda diferença e amenizam o 
sofrimento de quem perdeu tudo. Seu Elci é pedreiro, o bote que sempre foi usado para 
pescar virou a salvação de muita gente. Foi assim que ele conseguiu resgatar mais de 
duzentas pessoas que estavam ilhadas em casa num bairro de classe alta do Rio. 
 
Sonora – Elci Santana - pedreiro 
Tem que ajudar. Para o que dia precisar também ser ajudado. Um por todos e todos por 
um 
 
Off:  
Na semana em que o Rio parou e ficou de luto a solidariedade de casa um se transforma 
em esperança. Roupa, comida, carinho. Recursos fundamentais para quem vai ter que 
recomeçar. 
 
Sonora: Inês – Moradora do Morro Santa Tereza 
Eu sou moradora do Santa Tereza há 25 anos, eu vim de Minas procurar uma vida 
melhor aqui. São todas coisinhas velhas mais era o meu lar a minha vida. 
 
Off:  
O lugar Morro dos Prazeres, região central do Rio de Janeiro, em meio a algumas 
centenas de casas está a de dona Inês. 
 
Sonora – Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
Olha aqui a situação da minha casa. Olha aqui oh. Como que eu vou ter condições de 
morar num lugar desses?! 
 
Passagem: Repórter Vinicius Dônola 
Já não há como viver em muitas dessas casas no Morro dos Prazeres e ao redor. Como 
esta casa foi interditada e a prefeitura já anunciou vai retirar os moradores. Já começou 
o trabalho de cadastramento das famílias. Mais ou menos 2500 pessoas viviam neste 
lugar. Um bairro como muitas outras comunidades parecidas também cresceram 
subindo a encosta. Dona Inês plantou no morro e esperava colher. 
 
Sonora - Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
 Tem minha plantações aí, tava vendo ali?! Acabou tudo, carro essas coisas que estavam 
aqui estragou tudo. 
 
Off:  
Ela lamenta a perda de um patrimônio, que considerava muito valioso. 
 
Sonora - Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
eu tinha aqui em cima uma biblioteca de livros muito importantes. Meus e dos meus 
filhos, pois podem tirar tudo da gente menos a cultura, acho que ninguém tira. 
 
Off:  
os livros estão misturados a uma montanha de barro. 
 
Sonora - Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
 O barro que desceu foi daquele casarão ali. Que a gente morre de medo desse casarão 
vir abaixo e acabar com o restinho das coisas que a gente tem. 



 
Off:  
Muitas casas vieram abaixo na manha de terça-feira. 
 
Sonora – Adriana Feliciano – Dona de casa 
 
Foi apavorante, por volta de umas oito horas da manha estava chovendo muito. Veio 
uma casa lá de cima, veio arrastando mais uma dez casas. 
 
Off:  
Dona Inês nos convida para entrar na casa dela, ou melhor no que restou da casa. 
 
Sonora: Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
Olha aqui como que está ali oh! Olha ali em cima. Aí essa é a situação que você ta 
vendo aí. Olha onde estão meus livros, meus e dos meus filhos, porque eu depois de 
velha resolvi estudar. A gente graças a deus não perdeu nossos filhos, nossa vida. E as 
pessoas que perderam a vida ali em baixo? 
 
Sonora – Moradora do Morro 
Eu não tenho mais vida, a minha filha tinha 1 ano. 
 
Off:  
Para ajudar os bombeiros a encontrarem vidas ou corpos, os moradores rascunharam 
mapas com a localização das casas. O antes e o depois da chuva. 
 
Sonora - Resgate 
Infelizmente eu tive não um prazer, mas um desprazer de resgatar uma vó abraçada de 
duas netas. Uma de um ano e outra de dois anos. Eu nunca tinha visto coisa igual! 
 
Off:  
quem hoje não chora a perda de parentes, amarga a dor que sente Dona Inês. 
 
Sonora: Morador do Morro 
Já caiu algo lá do lado da minha casa. Estamos arriscado também. 
 
Sonora: Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
 
Estamos seis pessoas sem teto, quatro adultos e duas crianças, uma de cinco meses e 
outra de dois anos. 
 
Off:  
O temporal arrastou planos ladeira abaixo. 
 
Sonora Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
 
Isso aqui a gente tava construindo. Porque a gente tinha um sonho de ter um lar melhor. 
 
Off:  
 
Dona Inês parecia saber que mais cedo ou mais tarde o morro dos Prazeres iria deslizar. 



 
Sonora - Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
 
Começou cair isso desde janeiro. A Defesa Civil veio cá e falou que não tinha problema 
nenhum. 
 
Off:  
Ela nos leva para ver como que ficou o morro depois do temporal. 
 
Sonora - Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
 
Olha aqui pra tu ver, olha a situação disso aqui. Esse é o morro dos Prazeres ou era?! 
Porque ta acabado. E diz que lá pra cima a situação também não ta muito boa. Morreu 
duas filhas de uma colega minha, que eu vi crescer, cresceu junto com as minhas filhas. 
Uma de 14 anos e a outra de 19anos. Só de dentro de uma casa foram dez pessoas que 
estavam dentro e dois estam no hospital. 
 
Off:  
Dona Gildânia é a mãe das jovens e ela não se conforma. Ela se ente culpada por não 
estar com as filhas na hora do desabamento. 
 
Sonora – Gildânia Lopes – mãe das vítimas 
 
Eu disse que ia dá um jeito de tirar minhas filhas de lá, pelo menos um pouco eu me 
sinto culpada por te saído. Agora eu sou sozinha. 
 
Off:  
 
Chegamos ao casarão que Dona Inês nos mostrou. Que ameaça cair sobre a casa dela. 
 
Sonora Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
ele vai cair sobre a minha casa. Não tem sustentação que agüenta isso não. Essa 
umidade toda aí. 
 
Off:  
Quem morava no Morro dos Prazeres hoje vive em abrigos ou na casa de parentes ou 
amigos. 
 
 
 
Sonora - Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
Eu to dormindo por enquanto na casa de uma cumadre minha que é a madrinha dos 
meus filhos. Mas eu não posso ficar lá para o resto da minha vida, eu tenho que arranjar 
um lugar para mim ir. 
 
Off:  
A Rede Record de Televisão e o Instituto Ressoar lançaram a campanha SSO Rio para 
arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Estado. Executivos da emissora foram 
pessoalmente ao local da tragédia, andando na lama e lado a lado com os desabrigados. 
Eles ficaram impressionados com as imagens de destruição e tocados com as histórias 



de quem perdeu tudo. A campanha foi lançada ao vido durante o programa Hoje em dia. 
Estiveram no Morro do Bumba o vice-presidente artístico e de programação da Rede 
Record Honorilton Gonçalves, o vice presidente comercial Valter Zagali, o vice 
presidente de jornalismo Douglas Tavolari, o presidente do Instituto Ressoar Ivanilton 
Lourenço, o presidente da Record Rio de Janeiro Carlos Geraldo e o diretor artístico da 
Rede Record Mafran Dutra. De lá os diretores da emissora seguiram para a sede da 
Record do Rio de Janeiro onde anunciaram a campanha em um dos programas mais 
assistidos pelos cariocas o Balanço Geral, apresentado por Wagner Montes. 
 
Sonora – Honorilton Gonçalves – vice presidente programação Record 
Eu ouvi algumas pessoas falarem assim: Mas será que não vai parecer demagogia? E aí 
eu me lembrei que em 1966 eu morava numa comunidade carente aqui no Rio e a minha 
casa caiu com as chuvas de 1966 e vieram muitas pessoas para ajudar. Se é demagogia o 
que nós estamos fazendo, nos vamos continuar sendo demagogo. 
 
Off:  
A campanha SOS Rio conta com a mobilização do Instituto Ressoar, que atuou nas 
enchentes em Santa Catarina em dezembro de 2008. Com as doações 600 casas foram 
construídas para a população catarinense desabrigada. Você pode participar da 
Campanha SOS Rio, basta depositar qualquer quantia no Banco Bradesco, Agencia 
0922-9, Conta Corrente 4500-4. Para quem não tem conta no Bradesco basta fazer uma 
transferência para essa mesma conta em nome do Instituto Record de Responsabilidade 
Social CNPJ 07669797/0001-63. O objetivo da campanha é arrecadar fundo para a 
multidão de desabrigados no estado do Rio de Janeiro. Brasileiros como dona Inês, a 
mineira que conhecemos no Morro dos Prazeres. 
 
Sonora - Inês - Moradora do Morro Santa Tereza 
Porque não sou só eu que to nesse sofrimento, são muitas pessoas do Rio de Janeiro. E a 
única coisa que eu peço a Deus, é que proteja todos e que de conforto a quem perdeu 
seus familiares, porque mais nada eu posso fazer, mas eu posso rezar muito, orar muito 
a Deus. E pedi que os proteja. 
 
Off – Paulo Henrique Amorim 
Meio dia, Leandro está lá em cima do morro de lixo ao lado dos bombeiros. Leandro, os 
bombeiros e as escavadeiras. Lá dentro do morro de lixo enterrados, talvez 200 corpos. 
Um deles é o corpo da mãe de Leandro. Leandro é o único parente que ousa subir no 
morro de lixo, ele quer ajudar os bombeiros a achar a mãe. Do lado de cá da rua, perto 
da nossa equipe, Luiz Cláudio o irmão de Leandro. Os dois desde a noite da véspera 
estão lá. Tento falar com Luiz Cláudio, é difícil ele não quer ser importunado. Sua mãe, 
suas primas? 
 
Sonora – Luiz Cláudio – irmão de Leandro 
Minhas primas, meu tio 
 
Off:  
Ele tem razão. Aos poucos Luiz Cláudio da detalhes de uma tragédia maior do que a 
dele. É a tragédia do irmão Leandro, lá do alto do morro de olhos fixos no chão preto de 
lixo. 
 
Sonora: Luiz Cláudio – irmão de Leandro 



Minha mãe conseguiu sair, só que ela saiu aqui e chegou na rua, ele teve que voltar para 
socorrer minhas primas. Aí a avalanche veio e levou tudo. 
 
Off:  
ela morreu por que foi socorrer suas primas? Como você sabe disso? 
 
Sonora - Luiz Cláudio – irmão de Leandro 
Porque o meu irmão tava aqui na hora e me contou. Ele ta lá  com os bombeiros 
explicando aonde pode ta o corpo dela. 
 
Off:  
A mãe soltou a mão do filho e voltou para casa. Ela queria salvar as sobrinhas, quando 
ela entrou em casa houve os segundo desabamento. O filho do lado de fora e a mãe 
pressa no lixo. Você tem esperança de que possa? 
 
Sonora: Luiz Cláudio – irmão de Leandro 
a esperança é a ultima que morre, mas debaixo desse lixo aí.... 
 
Off:  
 
Chove muito, Leandro continua lá, Luiz Cláudio também. Esta é a história de dois filhos 
a espera do corpo da mãe. Uma história que começa com a chuva dessa semana em 
Niterói. A chuva alagou o lixo que parecia sólido. Carlos mora ali em frente ao Bumba 
há 15 anos. O lixo ficava aonde? 
 
Sonora – Carlos Morador do Morro 
Há 45 anos atrás, 40 talvez nós tínhamos aqui em cima um lixão que desativado há 
algum tempo e agora passava a jogar no morro do Céu aqui atrás. 
 
Off:  
Deixa eu entende uma coisa, quantas casas havia aqui nessa área que a nossa vista 
alcança? 
 
Sonora – Carlos Morador do Morro 
Aqui onde nossa vista alcança mais ou menos 50 a 55 casas. 
 
Off:  
e essas casas subiam o morro ou ficavam mais ou menos planas? 
 
Sonora – Carlos Morador do Morro 
 Elas subiam, ali nós tínhamos uma rua. 
 
Off:  
Leandro desce com a chuva. A chuva para e eu tento falar com Leandro. Ele mal olha 
na minha direção. Só saio daqui quando encontrar a mãe ele diz. A que horas você ta 
pretendendo ir embora? 
 
Sonora – Leandro – filho da Vítima 
Não vou embora não, cara. Só vou depois que minha mãe sair daqui. 
 



Off:  
veja o que a Julia contou 
 
Sonora – Júlia – Moradora do Morro 
Há parecia um vento muito forte, descendo os pés de arvore e tudo. Acabou tudo, as 
casas toda acabou 
 
Off:  
era um bairro pobre como tantos outros de uma periferia de uma grande cidade 
brasileira. Tinha sido um deposito de lixo de Niterói, o terreno se sedimentou e parecia 
estável e começou a ser ocupado. 
A tua família sabia que tinha um lixão aí em cima? 
 
Sonora - Luiz Cláudio – irmão de Leandro 
Ah esse lixão é muito antigo, o que desceu foi lá de cima, na berada ninguém contava 
que descesse o troço todo aí. 
 
Off:  
quando que você pretende ir embora? 
 
Sonora - Luiz Cláudio – irmão de Leandro 
Embora??! Que jeito? Ir para onde?? 
 
Off:  
Jorge Roberto Silveira, quatro vezes prefeito de Niterói não foge da responsabilidade. 
Mas admite que deveria ter se informado melhor sobre o que era aquele terreno em 
baixo da comunidade do Bumba. Mas nega que teria conhecido sobre um estudo que 
alertasse o desabamento e explica porque fez bemfeitorias ali. 
 
Sonora – Jorge Roberto Silveira – Prefeito de Niterói 
Nunca ninguém me disse que aquilo dali poderia desabar. Eu não sou técnico nisso, 
gostaria muito de ter me informado sobre isso, talvez se fosse técnico tivesse evitado 
essa tragédia. Mais aquilo é uma comunidade muito conhecida na cidade e eu fiz muitas 
obras ali, como em várias outras áreas da cidade. Eu fiz exatamente o que eu fiz lá no 
morro do Bumba. Médico, escolas. 
 
Off:  
as escavadeiras localizam alguns corpos, é possível que outros corpos não sejam 
encontrados ou que se deformem com ação dos elementos químicos do lixo. Leandro se 
agacha e passa a mão no rosto. 
 
Sonora – Leandro – filho da vítima 
a minha mãe já tava fora do morro, mas daí ele voltou pra pegar as minhas primas. Aí 
não deu mais tempo. 
 
Off:  
Chove de novo. 
 
Sonora- Carlos Siqueira – Cruz Vermelha:  



o mais arriscado disso tudo é o morro do Céu, que é o atual lixão de cidade que não está 
compactado, que tem uma comunidade local e eu estive lá e uma parte pequena já 
começou a desabar. 
 
Off:  
Hoje não há tantos urubus no caramujo. A chuva espantou eles. 
 
 
Passagem – Repórter Paulo Henrique Amorin 
 Depois do morro da Bumba o lixo de Niterói começou a ser depositado aqui, no morro 
do Caramujo. As autoridades dizem que esse morro será desativado e o lixo não virá 
mais para cá e não há nenhum perigo de acontecer o que aconteceu no morro da Bumba. 
Mas os que moram aqui em baixo estão com medo. Os moradores do Caramujo vieram 
para cá antes do lixo ser depositado, eles querem ir embora e querem mais segurança, e 
todos pagam impostos e todos compraram a casa, não invadiram. A batalha deles com a 
prefeitura é conseguir uma indenização que de para comprar um outra casa fora dali. 
 
Sonora – Morador do Morro do Céu 
Ta tirando de lá que matou várias pessoas, para matar mais várias pessoas. 
 
Off:  
O prefeito diz que o Caramujo não é perigoso e que agora com o trauma dessa semana 
ele vai poder retirar mais pessoas que moram em áreas de risco. 
 
Sonora – Jorge Roberto Silveira – prefeito de Niterói 
com esse trauma que a cidade sofreu a própria população vai nos ajudar a encontrar 
soluções. Ou seja, essas pessoas vão sair por vontade própria. 
 
Off:  
Noite no morro do Bumba, Leandro continua lá, as equipes de bombeiros se revessam, 
as escavadeiras abriram buracos ainda maiores, mas não acham muitos corpos, não 
acham a mãe de Leandro e ele lá. Voltamos ao Bumba no dia seguinte, corremos em 
direção ao Leandro, ele não estava mais lá. Cadê o Leandro? Na casa da tia informam 
que Leandro foi para Instituto Médico Legal no Rio. Leandro está lá sentado a espera. 
Procuro saber se ele já identificou a mãe?! Não! É a resposta seca. Ele espera é muita 
gente na fila de identificação. O problema é que as famílias não conseguiram achar 
documentos que ajudem a identificar os corpos. Leandro vai para a sala de 
identificação. Será que agora ele encontra a mãe? Ele sai, não, ele não reconheceu a 
mãe, ele não tem nenhum documento dela ficou tudo la dentro, no lixo. Quem era sua 
mãe, eu pergunto? 
 
Sonora – Leandro filho da vítima 
Minha mãe era muito gente boa, ela trabalhava no colégio, merendeira todo mundo 
gostava dela. 
 
Off:  
Leandro volta la para dentro, ele só sai de lá quando achar a mãe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 



 
 

Violência de policiais militares assusta moradores de SP 
16 de maio de 2010 

 
Cabeça: 
 
FABIANA SCARANZI: A violência dos policiais militares em supostos confrontos 
contra civis assusta os moradores de São Paulo. O número de mortes de pessoas 
consideradas suspeitas cresceu mais de 40% este ano. 
 
PAULO HENRIQUE AMORIM: Por que a policia militar de São Paulo mata 
tanto? Por que muitas vezes mata inocente? Veja na reportagem da semana. 
 
Off: 
 
Uma lembrança de uma imagem terrível não sai da cabeça dessa mulher, Maria 
Aparecida viu o filho ser morte por quatro policiais militares na frente de casa no bairro 
da zona sul de São Paulo. 
 
Sonora (mãe de Alexandre): 
 
Ele apanhou demais, ele apanhou demais!! A gente vendo e não podia fazer nada. É um 
pesadelo, é os gritos aqui: Mãeeeee!! Por que espancaram até a morte? 
 
Passagem – Repórter Afonso Monaco 
 
Naquela noite Alexandre entregou pizzas de moto até as 2 horas da madrugada. Ele 
passou na casa de um primo e ficou por lá mais ou menos uma hora e meia e aí veio 
aqui para a casa dele. Antes de chegar uns 6 metros nesta mesma rua, ele foi abordado 
por dois policiais militares e como a moto ainda não tinha placa ele não parou e isso 
gerou uma grande confusão bem aqui na frente da casa dele. 
 
Off: 
 
Segundo os policiais Alexandre tentou agredi-los quando parou na frente da casa. 
Outros dois PMs chegaram e começou aí o pesadelo que a mãe nunca mais vai esquecer. 
 
Sonora (mãe de alexandre) 
 
Eu vi a moto no chão, o capacete e lá de cima eu gritei: é meu filho, meu filho!! Ele 
mora aqui!! Primeiro bateram no rosto, na cara dele, deram um tapa que estralava alto e 
depois socos no estomago, chute e aqueles homens tudo em cima dele E eu gritando, 
gritando aqui. Continuaram batendo que nem loucos e falaram pra mim: Cala a boaca, 
se não vou te prender! 
 
 
 
 



Off: 
 
Depois do espancamento os policiais recolheram a moto e levaram Alexandre ao 
hospital. 
 
 
 
Sonora (irmão de alexandre): 
 
Quando eu cheguei aqui em casa, minha mãe chorava, falava que mataram meu irmão e 
eu não acreditei, pensei só desmaiou. Foi o que ela falou, que eu vi ele saindo com a 
moto do meu irmão.Aí eu entrei em desespero. 
 
Off:  
 
A família de Alexandre diz que não entende porque tanta violência. A moto era nova, 
este documento mostra que Alexandre comprou o veículo há três meses por pouco mais 
de cinco mil reais, a mãe diz que o emplacamento ainda não tinha sido feito, por falta de 
dinheiro.  
Alexandre de 25 anos, morreu vítima de asfixia e traumatismo craniano. Ele não tinha 
passagem pela policia. 
 
Sonora: (mãe de Alexandre) 
 
Massacrado, batido a cabeça no chão. E aí depois no IML que eu vi traumatismo 
craniano, aí que eu fui entender que aquilo que eu tava vendo foi que deu traumatismo 
no meu filho de tanto bater no chão. 
 
Off:  
 
No mês passado, outro motoboy, Eduardo dos Santos de 30 anos também foi morto por 
policiais militares em São Paulo. Após uma briga, Eduardo e mais três jovens foram 
abordados pela policia. Segundo testemunhas Eduardo discutiu com o policial. Todos 
foram levados ao batalhão da PM. Eduardo foi separado dos outros três e espaçando até 
a morte. O corpo foi encontrado depois, por outros policiais neste cruzamento próximo 
ao batalhão da PM. Não houve registro de ocorrência. A família só encontrou o corpo 
três dias depois no IML prestes a ser enterrado como indigente. 
 
Sonora (mãe de alexandre) 
 
A policia que bate até a morte. 
 
Off: 
Números divulgados recente pela própria policia militar de São Paulo, comprova que a 
própria violência praticada por PMs aumentou. No primeiro trimestre desse ano 146 
pessoas foram mortas pela policia militar em situações de confronto contra 104 mortes 
no mesmo período do ano passado. Um aumento de quase 41%. 
 
Passagem – Repórter Afonso Monaco 
 



Esses números também preocupam os comandantes da policia militar de São Paulo. 
Eles garantem que medidas estão sendo tomadas para que sejam reduzidas. Mas 
afirmam que grande parte dos confrontos se deve a uma atuação mais rápida e mais 
eficiente dos PMS. 
 
Sonora(Marcos Chaves da Silva - comandante de policiamento): 
 
Nós temos que levar em consideração também, em função da tecnologia que cada vez 
mais permite que a policia militar seja mais rápida ao locais onde não esta presente é 
evidente que aumenta o confronto. Porque ela chega durante a ação. Hoje nos temos o 
radio digital que impede que as pessoas copiem as transmissões nossas, nós temos as 
câmeras, o vídeomonitoramento que acompanha todas as ações em determinados locais. 
E isso permite que a viatura seja acionada e chegue o mais rápido possível num local de 
um fato ou de uma ação dos criminosos. 
 
Off: 
 
Outro indicador que a policia militar de São Paulo se tornou mais violenta é a relação 
entre o número de policiais e civis mortos em confronto. No ano passado para cada 
policial assassinado, 33 suspeitos foram mortos. A proporção é três vezes maior do que 
número aceitável pelos padrões internacionais, que é de um policial assassinado para 
dez suspeitos mortes. Mas como o comando da policia militar explica a morte de 
pessoas como os motoboys, Alexandre e Eduardo? 
 
Sonora(Marcos Chaves da Silva -  comandante de policiamento) 
 
É evidente que fatos desastrosos acontecem? Acontecem, mas por desvio de condutas 
como na sociedade nós temos cidadãos que acabam cometendo ações criminosas como 
o desvio de conduta. A gente tenta entender os motivos que levam um policial militar a 
perder o controle durante as suas ações. Se ele chega a esse ponto, de perde totalmente o 
seu controle emocional e agir dessa maneira a gente identificar esses motivos, a gente 
vai conversar, orienta, chama para conversar. Para isso nos temos todos os mecanismos 
institucionais, inquérito policial para apurar devidamente os fatos. 
 
Off:  
 
Já essa cientista social que estuda a violência policial, diz que os desvios também são 
provocados pela falta de comando. 
 
Sonora (Silva Ramos – Cientista Social) 
  
Um fator determinante para o uso excessivo da força para os policiais é que os 
comandos não estão transmitindo para o policial que esta na ponta uma forma muito 
firme que dizer que não serão toleradas atitudes fora da lei. 
 
Off: 
 
Os 12 policiais envolvidos na morte do motoboy Eduardo, cumprem prisão temporária 
no presídio Romão Gomes. Também estão presos os 4 PMs que espancaram Alexandre, 



o motoboy morto na semana passada. Os policiais respondem pelos crimes na justiça 
militar. Eles são acusados de homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar 
 
 
 
 
Sonora (mãe de alexandre) 
 
Culposo eles não são! São dolosos. É homicídio doloso, porque eles tiveram toda a 
intenção de matar meu filho. Eles tiveram a intenção de matar como foi enfocarmento, 
tacando a cabeça no chão. 
 
Off:  
 
A especialista disse que o espaçamento dos motoboys é apenas um exemplo do que 
acontece no dia-a-dia dos PMs. 
 
Sonora (Silva Ramos  - Cientista Social) 
 
Quando um policial chega a bater e matar alguém, isso é a ponta do iceberg, 
provavelmente isso aí ta em uma cadeia em que este policial ou outros policiais 
próximos tem tido frequentemente o habito de xingar, se dirigir a um cidadão de uma 
forma nem sempre Cortez, ameaçar, usar palavrões e as vezes usar de um procedimento 
muito violento físico. Os policiais estão se sentindo muito livres em todos esses 
procedimentos é preciso agir ali antes que a tragédia ocorra. 
 
Off: 
 
Essa família que vive em Bauru, interior de São Paulo também foi vitima da violência 
de policiais militares. Em 2007, Carlos Rodrigues Junior de 15 anos, foi torturado até a 
morte dentro do próprio quarto. Acusado de roubar uma moto, o adolescente foi 
submetido a uma sessão de tortura. A perícia constatou que ele levou trinta choques 
elétricos. Os seis PMs acussados foram expulsos da corporação e aguardam julgamento 
em liberdade. No dia do crime um dos policias que participou da ação, ligou para o 
Comando Regional e contou tudo. 
 
Vídeo com as falas do policial fazendo a denúncia. 
 
Off: 
 
A repórter Priscila tentou entrevistar os policiais envolvidos no caso. Mas conseguiu 
falar apenas com o pai de um dos acusados. Sem saber que estava sendo gravado ele 
disse que o filho estava fora da casa e não participou da sessão de tortura, mas viu parte 
dela. 
 
Sonora: (pai de um dos envolvidos) 
 
Ele tava lá recolhendo umas peças de moto, ligando para a perícia, o delegado de 
plantão. Aí o motorista dele falou: eu vi um barulho estranho, abri a janela e vi o 
menino no chão caído e eles jogando água. Aí o meu filho correu lá e quis saber o que 



vocês fizeram. Daí um lá disse que o menino tava fingindo. Daí ele correu lá e disse que 
fingindo não, socorre. Aqueles dois que ficaram no quarto eram acostumados a esse 
sistema de choque e tal. 
 
Off: 
 
A ouvidoria da policia que recebe de denuncias de abuso policial, faz uma alerta 
 
Sonora (Luiz Gonzaga Dantas – Ouvidor da polícia) 
 
Nós não estamos numa guerra. É preciso que o estado e que a sociedade entenda isso. 
Mesmo aqueles que comentem crimes eles devem ser julgados de acordo com a lei. 
 
Off:  
 
Essa violência, será que gera mais violência? 
 
Sonora ( Luiz Gonzaga Dantas – Ouvidor da polícia) 
 
Gera, gera mais violência. 
 
Off: 
 
Alexandre o motoboy, era casado e tinha um filho de três anos. A família esta revoltada 
e com medo da policia. 
 
Sonora (mãe de Alexandre) 
 
Hoje eu to com medo, eu falo assim: será que eles vão me pegar? A cena que eu vejo 
deles é só de agressões. Sei que não são todos, mas infelizmente hoje na minha mente ta 
isso. 
 
Off:  
 
Um trauma que pos fim na vida de Pedro, o irmão do motoboy 
 
Sonora (irmão de Alexandre) 
 
Eu falei: Mãe! Quando eu crescer meu sonho é ser policial, aí depois como que eu vou 
ser policial, se o policial matou meu irmão né?!! 
 
Sonora (mãe de Alexandre) 
 
Só quero justiça! Justiça que eles sejam realmente, que fiquem preso. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 



 
 

Conheça o “monstro do Maranhão” 
20 de junho de 2010 

 
Cabeça:  
 
JANINE BORBA 
 
Agora o crime que chocou o Brasil e o mundo, como pode um pai prender e abusar da 
filha durante dezessete anos? E como ele ficou impune durante tanto tempo? 
 
PAULO HENRIQUE AMORIM 
Nossa equipe viajou um pedaço esquecido do Brasil para contar a história do homem 
que ficou conhecido como o “Monstro do Maranhão”. Você vai ver na Reportagem da 
Semana. 
 
Off: 
O homem de 54 anos, trabalhador rural, uma pessoa aparentemente inofensiva. 
 
Sonora- José Agostinho – acusado de violentar as filhas 
Trabalho na roça. Com mandioca, arroz, milho. 
 
Off:  
José Agostinho é analfabeto e é também personagem central de uma história que 
envolve pobreza e violência sexual num lugar isolado do Brasil. 
 
Off: 
 O senhor não tinha consciência de que era sua filha? 
 
Sonora – José Agostinho – acusado de violentar as filhas 
Tinha consciência, mas aí ela já tava me perturbando demais. 
 
Off:  
Pinheiro tem 80 mil habitantes e fica a 360km da capital do Maranhão, São Luís. 
Conhecida por ser a cidade natal do ex-presidente José Sarney, há duas semanas 
Pinheiro aparece nas manchetes do mundo inteiro como o município onde vive o 
monstro. O pai que encarcerava e abusava das próprias filhas. 
 
Sonora – morador de Pinheiros 
 
Geralmente uma cara desses é classificado como o que, um monstro? Um monstro! 
 
Sonora- morador de Pinheiros 
A cidade de Pinheiros esta chocada com relação a isso 
 
 
Off: 



 Para entender a história é preciso voltar no tempo. Mais de trinta anos atrás quando 
José Agostinho se casou com Maria Arlete e juntos tiveram quatro filhos: Maria Sandra, 
Sandra Maria, José Inácio e Fabio Junior. Quando o ultimo filho nasceu José Agostinho 
foi abandonado por Maria Arlete e passou a viver sozinho com as crianças. Nós 
encontramos Maria Sandra, a filha mais velha de José Agostinho. Ela vive com o 
marido e cinco filhos nesta casa de pau-a-pique. Maria Sandra esta assustada com a 
repercussão do caso. Ela conta que fugiu de casa quando tinha apenas 12 anos. Fugiu, 
porque tinha sido violentada pelo próprio pai e estava grávida. Quando ele te procurou 
você tinha 12 anos? 
 
Sonora – Maria Sandra 
aham. 
 
Off: 
 Semana passada Maria Sandra e o filho mais velho fizeram exames de DNA. O exame 
pode confirmar a suspeita de que o pai do menino seja o próprio avô: José Agostinho. A 
irmã mais nova de Maria Sandra é esta mulher: Sandra Maria, ela não quer mostrar o 
rosto. Hoje ela tem 29 anos. Mas quando a irmã mais velha fugiu, Sandra tinha 10 anos 
de idade e se tornou refém de uma situação assustadora, foi espancada e abusada 
sexualmente pelo próprio pai durante dezessete anos. Quando foi que ele te procurou 
pela primeira vez? 
 
Sonora – Maria Sandra 
Eu estava com 12 anos. 
 
Off: 
E depois disso? 
 
Sonora – Maria Sandra 
Depois disso continuou de novo. 
 
Off: 
Sandra tem sete filhos, o mais velho tem treze anos. O mais novo é um bebe, tem só 
dois meses de vida. Todos podem ser filhos de José Agostinho. 
 
Sonora – Maria Sandra 
Eu sabia que era pra gente não contar pra ninguém. Aí a gente nunca contou pra 
ninguém. 
 
Passagem – Repórter Raul Dias Filho 
Os abusos de José Agostinho aconteciam há quase vinte anos. E durante  todo esse 
tempo, o pai que violentava as próprias filhas foi protegido por diversos fatores como 
miséria, ignorância e também pelo isolamento. A família vivia no povoado que fica a 
mais de 30km  aqui da cidade de Pinheiro. É um caminho bastante complicado, a 
primeira parte do percurso pode ser feita de carro e é pra lá que nós vamos agora. 
 
 
 
 
Off: 



Percorremos 20km pelo asfalto. Depois entramos em uma estrada de terra. Passamos 
por algumas vilas. Até um ponto onde não é mais possível prosseguir de automóvel. 
 
Passagem – Repórter Raul Dias Filho 
A estrada fica estreita, cheia de buracos. A partir daqui a gente segue a pé.  
 
Off: 
Caminhamos 2km por um trilha no meio do mato, até chegar as margens do rio 
Pericumã. A partir daqui o caminho é pela água e o único transporte são as canoas. 
Paramos para pedir informações. E encontramos esta mulher, ela se chama Maria 
Lourença e é tia de Sandra. 
 
Sonora – Tia de Sandra 
Eu desconfiava, mas eu não tinha certeza, não podia fazer nada. Se ela chegasse pra 
mim e dissesse: aconteceu assim, assim e assim comigo o que a senhora acha? 
Pois eu botava ela na frente e dizia: minha filha vamos embora de Pinheiro que lá a 
gente dá um jeito. Mas ela nunca chegou e ele também nunca me disse, então não podia 
fazer nada. 
 
Off: 
 
Dona Maria está acostumada a remar no rio Pericumã e nos leva até a casa onde José 
Agostini vivia com a filha Sandra e as sete crianças. 
 
Passagem- Repórter Raul Dias Filho 
Três horas e meia depois que nós saímos da cidade e agora finalmente chegamos. Essa é 
a casa que vivia o José Agostini com a filha Sandra e com toda a família. 
A primeira impressão é como se a gente tivesse lá fora, o chão aqui é como o lá de fora. 
Aqui temos uma sandalinha, uma cabeça de boneca, provavelmente os brinquedos delas 
brincarem. Aqui uma cadeira e um banco. Aqui era como se fosse a sala. Do lado de cá 
é um quarto. Eles dormiam em rede. Não tem nenhum móvel. 
 
Off: 
Sandra e as crianças viviam numa situação de miséria absoluta. 
Pra comer comida Maria, no dia-a-dia deles? 
 
Sonora – Tia de Sandra 
O dia-a-dia deles comerem era assim: pescavam e o dia que desse eles comiam e o dia 
que não desse eles não comiam. 
 
Off: 
O que a gente percebe é que é um lugar muito isolado mesmo. O vizinho mais próximo 
é do outro lado do lago a mais de 1km daqui. Nós conversamos com os moradores do 
povoado. Todos conheciam José Agostini. 
 
Sonora – Tia de Sandra 
 Desconfiava né, mas certeza ninguém tinha. 
 
Off: 
 Desconfiava por que? 



 
Sonora – vizinho de José Agostinho 
Ele tinha filho com as filhas dele. Fazia e mostrava. Agora certeza ninguém tinha. 
 
Sonora – vizinho de José Agostinho 
Existe uma história que não convencia a gente. O fato dela engravidar e não aparecer 
quem tava com ela. 
 
Off: 
 ela não tinha namorado e sempre tava grávida? 
 
Sonora- vizinho de José Agostinho 
Sempre tava grávida. 
 
Passagem- Repórter Raul Dias Filho 
Voltamos a cidade de Pinheiro onde José Agostinho está preso. O homem acusado de 
estupro e cárcere privado só foi preso graças a uma denuncia anônima. Há duas semanas 
ele está nessa cadeia numa sela isolada e longe de qualquer objeto que pudesse ser 
utilizado por ele para se cortar ou se amarrar, faz sentido, porque parece que só agora o 
homem que se tornou conhecido como o “Monstro do Maranhão” começa a 
compreender a gravidade de tudo o que fez. 
 
Off:  
José Agostinho está assustado. Ele teve a cabeça raspada pelos outros presos e foi 
ameaçado de morte por eles. No começo da entrevista ele nega que tenha molestado as 
filhas. 
 
Sonora – José Agostinho 
Não, ela ta errada. Eu disse pra ela bem aqui agora, ela ta errada! Não fui eu. 
 
Off:  
Mas o senhor chegou a ter relação com ela? 
 
Sonora – José Agostinho 
 Nunca tive 
 
Off:  
Mas pouco depois admite a violência sexual e culpa a própria filha. 
 
Sonora – José Agostinho 
 Ela levantava de cá e eu tinha que levanta de rede. Cansei de fazer isso. 
 
Off:  
 O senhor ta dizendo que foi seduzido por uma criança de 12 anos? 
 
Sonora: José Agostinho 
Cansei de fazer isso, levantar de rede! 
 
Off:  
Mas o senhor teve sete filhos com ela? 



 
Sonora José Agostinho 
Eu não sei! Tenho certeza que não é só meu. 
 
Off:  
O que se passa na cabeça de um homem que abusa e engravida uma criança que é a 
própria filha?! A Sandra Maria disse que tinha 12 anos quando o senhor começou a 
abusar dela? 
 
Sonora José Agostinho 
Ela ta enganada! Ela não sabe nem quantos anos ela tem? 
 
Off:  
Mas quantos anos ela tinha? 
 
Sonora – José Agostinho 
Ela tinha uns 13 anos pra lá. Porque confere no documento dela. 
 
Off: 
 Mas qual a diferença entre 12 ou 13 anos? 
 
Sonora José Agostinho 
Um ano né 
 
Off: 
 Para o senhor faz muita diferença? 
 
Sonora José Agostinho 
Um ano né, porque de 12 pra 13 tem diferença né. 
 
Off: 
 José Agostinho pode passar o resto da vida na cadeia. 
 
Sonora José Agostinho 
eu pedi perdão pra Deus, me perdoa. Se eu merece que ele me perdoa, se eu não merece 
fica assim como ta. 
 
Off:  
Essa não é a primeira vez que o mundo conhece um crime macabro como é do 
agricultor do Maranhão. Em abril de 2008, a Áustria, testemunhou umas das mais 
inacreditáveis histórias de horror que o mundo já viu. A pequena cidade de Amstettem 
saiu do anonimato de uma forma terrível, graças a um homem Iosete Fritzl. Durante 24 
anos ele manteve a própria filha, Elizabete, presa em um porão. O período em que 
esteve presa Elizabete foi violentada pelo pai. Os abusos começaram quando ela tinha 
apenas 11 anos, Fritzl engravidou a filha seis vezes. O pesadelo só terminou quando 
uma das filhas dos dois ficou doente e foi levada ao hospital. Os médicos precisavam 
saber o histórico clinico da menina, e descobriram que a mãe dela estava desaparecida. 
A policia foi chamada e prendeu Fritzl. Fritzl foi preso e condenado a prisão perpetua. 
Elizabete e os seus filhos que teve com o pai vivem agora em um local secreto sob nova 
identidade. 



A história do maníaco do Maranhão ganhou repercussão internacional, muitos jornais 
apelidaram José Agostinho de Fritzl do Brasil. Um texto chama o agricultor de 
demoníaco. Nos EUA um dos principais jornais do mundo, The New York Times deu 
destaque ao caso. A notícia também foi manchete na Espanha, o jornal El Mundo chama 
José Agostinho de monstro. O que os jornais não contam é que a história do monstro 
brasileiro ainda não terminou e pode ter uma final feliz. 
 
Passagem – Repórter Raul Dias Filho 
Depois das denuncias a Sandra Maria e os filhos foram encaminhados para essa casa em 
Pinheiros. É uma casa grande, as crianças estão aqui na sala, tem brinquedos, televisão. 
Enfim um lugar completamente diferente daquele onde eles viviam com o pai. As 
crianças tem acompanhamento psicológico, as duas meninas também podem ter sido 
vitimas de José Agostinho. A de 8 anos já prestou depoimento. 
 
Sonora Laura Amélia Barbosa delegada 
Nós começamos a indagar a menos de 8 anos com cautela, com toda tranqüilidade que 
se exige um depoimento desse caso. E ela nos confessou que já havia sido abusada pelo 
pai avô. 
 
Off: 
A irmã mais nova de 5 anos foi examinada no hospital da cidade. 
 
Sonora Laura Amélia Barbosa delegada 
Na menor de 5 anos foi constato que a mesma houve um rompimento parcial e recente 
do himem e que houve a introdução de algo em sua vagina. 
 
Off:  
O trauma deixou outras marcas. Que uma das meninas mostra inconsciente no papel, no 
desenho toda a família, uma casa, ela, a mãe e todos os irmãos só não existe lugar para o 
homem que é ao mesmo tempo pai, avô e o algoz dela. Além dos desenhos as crianças 
mostram a carência que sentem através de gestos. O menino de 12 anos tem retardo 
mental e um afeto comovente. Uma nova casa e uma nova realidade. No lugar onde 
moram agora, Sandra e as crianças tem muito mais do que espaço e brinquedos, 
ganharam também a chance de recomeçar a vida. 
 
 
 
 
 




