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RESUMO  

Esta monografia pesquisa as estratégias jornalísticas desenvolvidas pelo jornal Zero Hora 

sobre a ocupação do Complexo de Favelas do Alemão, RJ. Para tanto, foram escolhidos três 

momentos deste acontecimento – o antes, durante e depois da ocupação, através das edições 

impressa e online, no período de 20 a 30 de novembro de 2010. A pesquisa estrutura-se em 

torno da seguinte interrogação: como a cobertura do referido acontecimento nas duas 

modalidades, se utiliza de valores-notícia calcados na noção de proximidade e regionalidade. 

A partir de quais estratégias discursivas são enfatizados aspectos identitários associados ao 

contexto gaúcho? Refletimos o caso a partir da noção de acontecimento, atraves de revisão 

teórica do conceito, para a qual elegemos um conjunto de autores cujas elaborações se fazem 

presentes em um capítulo específico deste estudo. Também elegemos o estudo de caso como 

metodologia, de caráter qualitativo e que nos apóia na análise das coberturas do 

acontecimento nas três fases acima indicadas. 
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ABSTRACT 

 

This paper researches the strategies developed by Newspaper Zero Hora on the occupation of 

Complexo de Favelas do Alemão, RJ (A slum complex in Rio de Janeiro, Brazil). Therefore, 

we chose three moments of this event - before, during and after the police occupation, through 

the print and online editions, from November 20 to 30, 2010. The research is structured 

around the following question: how the coverage of this event in two ways, using the news 

values based on proximity and regionalist perspective. From which discursive strategies are 

emphasized identity aspects associated to gaúcho context? (Gaúcho means who is born in RS, 

state of the south of Brazil). We studied the case from the notion of event, through literature 

review and we chose a group of authors whose elaborations are present in a specific chapter 

of this study. Also, we chose the case study as qualitative methodology and it supports us in 

the analysis of the coverage of the event in three phases above. 

 

Keywords:  

Zero Hora; Event; Coverage; Journalism; Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta pesquisa nasceu do interesse em descrever as estratégias utilizadas pelo 

Jornal Zero Hora (ZH) para manter o laço regional com os gaúchos, a partir da cobertura de 

acontecimentos fora do estado, como foi o caso da ocupação do Complexo do Alemão no Rio 

de Janeiro, o qual foi tratado pela empresa jornalística a partir de um conjunto textual de 

referências associado ao Rio Grande do Sul. Inicialmente, analisaríamos apenas a sua versão 

impressa, no entanto, ao observarmos a complexa cobertura feita pelas versões online e 

impressa de um mesmo veículo, que apresentava construções discursivas diferentes em cada 

um dos formatos, nos foi despertado o interesse de descobrir as diferenças e convergências, 

entre a cobertura jornalística feita através das duas modalidades. 

Nossa monografia tem como objetivo principal estudar as estratégias jornalísticas, 

através da Cobertura do Jornal Zero Hora sobre a ocupação do Complexo de Favelas do 

Alemão – RJ 2010. Para tanto, definimos fazer tal análise através da eleição de três momentos 

deste acontecimento – antes, durante e depois da ocupação, através da análise de edições 

impressa e online, no período de 20 a 30 de novembro de 2010. 

A realização deste estudo é motivada por uma interrogação que se destaca como o 

problema da pesquisa, ou seja: como a cobertura do referido acontecimento nas duas 

modalidades se utiliza de valores-notícia calcados na noção de proximidade e regionalidade, a 

partir de estratégias que enfatizam aspectos identitários associados ao contexto gaúcho? 

Evidentemente, a cobertura feita trabalha uma diversidade de ângulos, mas nossa meta 

é, justamente, mostrar como se dá a valorização neste processo de noticiabilidade de aspectos 

associados à cultura e outas referências do universo gaúcho. Trata-se de um estudo de caso, a 

partir da eleição de ZH, que através de duas versões, impressa e digital, cobre um 

acontecimento de grande complexidade, explicando sua dimensão, a partir de valores-notícia 

muito específicos. Nossos objetivos ressaltam que, ao estudar tais estratégias, visamos a 

mostrar que o jornalismo não só fala, mas também intervem na realidade, o que significa dizer 

que estas coberturas não deixam de ser modalidades de intervenção que o jornalismo faz no 

processo social.  

Dessa forma, para o desenvolvimento da pesquisa, serão analisadas 11 edições da 

versão impressa do Jornal Zero Hora, no período de 20 a 30 de novembro de 2010, reunindo 

um total de 1.576 páginas, das quais 46 são inteiramente dedicadas à cobertura da ocupação 

do Complexo do Alemão (RJ), mas este número sobe para 77 se somarmos todos os 
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conteúdos que apresentam como tema a invasão do Complexo de Favelas do Alemão. Na 

versão online, analisaremos o fluxo de notícias de 11 dias (o mesmo período da versão 

impressa), reunindo, assim, 126 matérias relacionadas à operação, sendo que 22 delas 

passaram por atualizações durante a cobertura. 

Esta pesquisa se justifica pela relevância do acontecimento escolhido; as relações do 

jornalismo com o tema da violência urbana e o desafio de fazer uma análise sobre esse tipo de 

cobertura. Para viabilizar o estudo, nos apoiaremos em um referencial teórico constituído por 

autores que têm estudado o acontecimento, relacionado-o com as suas estratégias de 

produção, e entre eles estão Nelson Traquina, Muniz Sodré, Louis Quéré e Miguel Rodrigo 

Alsina. Elegemos como metodologia a de caráter qualitativo que nos ajudará na análise dos 

materiais e estudamos alguns aspectos do funcionamneto dos discursos apresentados nas 

edições, enfocando, ainda, a importância que tem esse objeto enquanto estudo de caso. Trata-

se de uma abordagem metodológica de investigação com caráter interpretativo, especialmente 

utilizado quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos em 

contextos complexos, nos quais estão, simultaneamente, envolvidos diversos fatores. Trata-se, 

pois, de uma averiguação, que, para Pontes, apresenta-se como: 

 

investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 

pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenômeno de interesse (PONTE, 2006). 

 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, conforme descrição dos seus conteúdos, 

que fazemos adiante. No capítulo de revisão, tivemos como preocupação reunir materiais 

relacionados à temática do acontecimento. Mas, tendo em vista a singularidade do tema da 

pesquisa, elegemos aqueles estudos diretamente relacionados com as coberturas de ZH. Para 

fazer tal revisão, organizamos os materiais coletados sobre Zero Hora nos seguintes temas: 

análise de coberturas, identidade cultural e regionalismo, convergência midiática e estudos 

comparativos. O capítulo dois, destinado à construção do marco teórico, foi organizado 

através do levantamento dos seguintes conceitos: acontecimento; construção da notícia, 

coberturas jornalísticas e as novas condições de midiatização do acontecimento jornalístico. 

O capítulo quatro, referente à análise dos materias, reúne o núcleo desta pesquisa e 

está divido em duas partes: análise da cobertura impressa e análise da cobertura online. A 

primeira parte foi organizada pelo dia em que cada uma das edições foi publicada. Para 

facilitar a leitura, cada dia analisado foi intitulado com algun trecho, ou título das notícias da 
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edição. Para orientar o leitor e facilitar a leitura, os textos são sempre acompanhados pelo 

número da página e da dição em que foi publicado. 

Na análise dos materiais online, novamente, utilizamos trechos e títulos para 

nomear/identificar cada uma das publicações separadas pelo dia em que foram veiculadas, 

porém, no lugar da identificação por páginas, aqui referimos o texto pela hora em que foi 

postado/publicado. É importante destacar que, em alguns momentos do texto, serão 

encontradas as siglas MO e MI. A primeira representa a modalidade online de ZH e, a 

segunda, sua modalidade impressa. As caracteristicas observadas durante a análise foram: 

texto, título, imagem, lead, box, gráficos, links, hipertextos, multimídia e as trocas existentes 

entre as duas modalidade. É valido destacar que as charges não foram estudadas tendo em 

vista que o volume de materiais é elevado. 

O grande número de páginas sobre as quais se debruçam esta pesquisa se justifica pelo 

fato de ela não apresentar anexos e trazer as imagens no corpo no texto, pois tal atitude foi de 

extrema necessidade para um melhor entendimento da análise. Porém, como forma de 

complementar ainda mais este estudo, disponibilizamos um CD em que constam as imagens 

utilizadas no trabalho e algumas outras de menor relevância que são citadas durante o texto, 

mas não são expostas. No CD, os materiais estão primeiramente divididos entre MO e MI, 

depois, cada uma destas modalidades se dividem ao longo do período das coberturas, o qual 

compreende do dia 20 ao dia 30 de novembro de 2010. Esperamos que essas explicações 

facilitem o trabalho de leitura e de compreensão do que apresentamos aqui. 
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2 REVENDO ZERO HORA 

 

Este capítulo tem por objetivo levantar conceitos que poderão auxiliar na construção 

da pesquisa. Através do material recolhido nesta revisão de literatura, será possível mapear 

elementos que auxiliem o desenvolvimento deste estudo. Como já mencionado, o objetivo 

central desta monografia é descrever as estratégias através das quais o jornalismo não só 

comunica, mas intervém na realidade, o que significa dizer que as coberturas que serão 

analisadas não deixam de ser modalidades de contrato, em termos discursivos que o 

jornalismo faz no processo social. 

Particularmente, este capítulo consiste no desenvolvimento do estado da arte de 

estudos relacionados a midiatização da violência, tendo como objeto de pesquisa o Jornal 

Zero Hora. Estudaremos, neste levantamento, trabalhos que procuram examinar como esta 

publicação trata acontecimentos complexos que estejam relacionados com a temática da 

violência. Conforme veremos no levantamento por nós realizado, observamos os diferentes 

aspectos através dos quais ZH midiatiza a questão da violência. 

Tais estudos elegem tanto a modalidade impressa e online como objeto, refletem sobre 

as estratégias de construção de acontecimentos específicos. Analisam estratégias de 

coberturas diversas, fornecendo um elenco de pistas e de ângulos com os quais este estudo 

certamente irá dialogar. A partir deste processo, visamos a obter pistas enquanto respostas 

para o problema de pesquisa.  

Por outras palavras, estamos dizendo que o percurso feito através deste capítulo 

servirá para reunir autores e conceitos convergentes com a pesquisa e que oferecem respostas 

para os questionamentos como o estudo das estratégias utilizadas para aproximar o leitor, a 

construção do sentido de violência e como uma mesma publicação jornalística pode produzir 

dois ou mais tipos de acontecimento, os quais serão levantados no desenvolvimento do 

trabalho. 

Esta atividade que chamamos de revisão de literatura constitui uma visita feita a 

trabalhos sobre temas relacionados com nosso objeto e visa a ensejar um diálogo com as 

questões por ele levantadas através de diferentes fontes. Além disso, esta seção tem a 

finalidade de recuperar subsídios para a construção do capítulo que será o quadro teórico. 
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A revisão de literatura servirá, assim, para ampliar horizontes sobre a área de interesse 

de pesquisa. Para Noronha e Ferreira (2000, p. 191), os trabalhos de revisão podem ser 

definidos como: 

 

estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, dentro 

de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do estado-da-

arte sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que 

têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada (NORONHA; 

FERREIRA, p. 191, 2000). 

 

Uma tarefa de revisão de estudos não deixa de ser, indiretamente, uma espécie de 

“pesquisa exploratória”, que tem entre seus objetivos fazer com que o pesquisador se 

familiarize com determinado assunto. Através dela, será possível saber mais sobre a temática 

que irá se trabalhar, possibilitando, assim, que se criem hipóteses sobre o objeto a ser 

estudado. 

De alguma maneira podemos dizer que a revisão de literatura é uma etapa que está 

situada no âmbito da pesquisa exploratória. É importante salientar que ela, assim como as 

demais pesquisas, nunca parte do zero, pois sempre haverá algum material anterior que remeta 

a problemas de pesquisas semelhantes, as quais poderão auxiliar a compreender melhor o que 

será estudado. Segundo Beuren (2003, p. 80), a caracterização da pesquisa exploratória: 

 

ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. Por meio do 

estudo exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo 

a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa. 

 

Tal questão nos permite observar as possíveis variações de temáticas, enfoques, 

percepções e conceitos, os quais nos auxiliam para que se construam, gradativamente, ideias e 

novas formas de pensar o problema de pesquisa que se busca solucionar. 

Recordando as etapas de construção deste momento da monografia: primeiramente, 

tivemos como preocupação reunir materiais relacionados à temática do acontecimento. Mas, 

tendo em vista que o volume de materiais reunidos seria muito grande, optou-se por fazer uma 

revisão de trabalhos relacionados ao Jornal Zero Hora, em suas versões online e impressa. 

Através da revisão da literatura, fizemos um mapeamento mais amplo dos trabalhos sobre 

coberturas jornalísticas, a partir de pesquisas que focam diferentes ângulos como: estudos de 

caso, identidade, cultura, convergência midiática, estudos comparativos, estudos de 

linguagem, tipos de jornalismo, etc. Todos tendo como objeto de estudo o Jornal Zero Hora. 
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 Foram reunidos 40 trabalhos, mas destes apenas 20 foram utilizados de fato, pois os 

demais não eram relevantes para esta pesquisa, apesar de serem de grande qualidade e 

importância para estudos futuros. Entre os motivos pelos quais determinados materiais não 

foram utilizados, está o fato de se relacionarem com pesquisas realizadas há cerca de 10 anos, 

não contribuindo, diretamente, com os ângulos por nós escolhidos.  

Alguns dos estudos reunidos através da revisão de literatura, mesmo que não sejam 

utilizados neste momento, na procura por conceitos que possam nortear esta pesquisa, serão 

importantes no momento de fazer a análise da cobertura online e impressa do Jornal ZH. Os 

métodos utilizados por alguns de seus autores poderão ajudar na construção dos caminhos e 

técnicas pelas quais é possível realizar as análises que constituem parte desta pesquisa. 

Para facilitar a leitura e melhor extrair das pesquisas o que é relevante para construir 

este capítulo, os estudos escolhidos sobre Zero Hora foram divididos em categorias. A 

primeira diz respeito aos materiais dedicados à análise de coberturas jornalísticas em si, tendo 

em vista que este é um dos principais focos deste estudo. A segunda traz os trabalhos 

referentes a questões como identidade cultural, regionalismo e “contrato de leitura”. 

A terceira reúne estudos sobre convergência entre o jornalismo online e impresso, 

jornalismo multimídia e jornalismo colaborativo. As discussões levantadas nestes trabalhos 

são de grande importância, pois nossa investigação tem como um de seus objetivos pensar as 

convergências midiáticas. Tal convergência pode ser caracterizada como as interações entre 

diferentes mídias, que, neste caso, são as versões online e impressa do Jornal Zero Hora, de 

maneira que nenhuma anule a outra. Segundo Jankins (2009, p.292), 

 

já estamos vivendo em uma cultura de convergência. Já estamos aprendendo a viver 

em meio aos múltiplos sistemas de mídia. As batalhas cruciais estão sendo travadas 

agora. Se nos concentrarmos na tecnologia, perderemos a batalha antes mesmo de 

começarmos a lutar. Precisamos enfrentar os protocolos sociais, culturais e políticos 

que existem em torno da tecnologia e definir como utilizá-los. 

 

Na quarta categoria, estão os estudos comparativos, que buscam investigar as 

diferentes estratégias e características de veículos distintos, através das coberturas feitas sobre 

um mesmo acontecimento. Ou o estudo ainda pode estar ligado à comparação entre as linhas 

editoriais e outros pontos específicos que variam conforme o foco das pesquisas e as 

intenções de cada pesquisador. 

É válido salientar que alguns dos trabalhos se encaixam em mais de uma categoria e 

que todos possuem um ponto em comum, o Jornal Zero Hora e o Grupo RBS, do qual a ZH 

faz parte. Porém, cada um destes pesquisadores escolheu ângulos diferentes para construir 
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suas análises. Em vários momentos, é possível perceber que existem autores, conceitos, 

premissas e ideias que permeiam ambos os estudos. Sendo assim, é possível supor que a 

pesquisa que será desenvolvida poderá dialogar com aquelas já existentes. 

Na primeira categoria de materiais, encontramos trabalhos que estudam a cobertura 

jornalística em diferentes editorias, sobre acontecimentos específicos, que, na grande maioria, 

são escolhidos pela relevância e impacto na sociedade. Esta categoria também engloba as 

coberturas feitas pelos diferentes formatos existentes como, por exemplo, o jornal online e o 

impresso. 

Existe um vasto número de estudos sobre coberturas políticas, como por exemplo, os 

trabalhos, “Eleições americanas por Zero Hora: o texto literário no jornalismo”, das 

pesquisadoras Lopes e Torres (2010), o qual apresenta como tema central compreender a 

contribuição do Jornal Zero Hora para a construção simbólica do significado de governar e 

governador. Para tanto, foi realizada a análise crítica do discurso ZH nas coberturas de três 

eleições para governador do estado do Rio Grande do Sul. 

Temos, ainda, como exemplo, “O Movimento Diretas Já e a Cobertura do Jornal Zero 

Hora: uma análise a partir da Agenda-Setting”, de Poliana Lopes (2007), que busca 

compreender e verificar como essa cobertura foi feita pelo Jornal Zero Hora, através da 

hipótese da agenda-setting e tem como enfoque dois períodos específicos: o maior comício de 

Porto Alegre, em 13 de abril de 1984, e o dia da votação, que foi em 25 de abril de 1984. 

Entre os estudos destinados a analisar coberturas políticas, poderiam ser citados 

muitos, pois existe um grande número de trabalhos dedicados a essa temática. Não 

conseguimos definir o que de fato motiva os pesquisadores a escolher por esta temática, mas é 

possível supor que seja apenas consequência das grandes coberturas e as muitas páginas do 

ZH destinadas a trabalhar a política. É perceptível que, durante o período eleitoral, o veículo 

tem a preocupação de levar aos seus leitores o maior número possível de informações sobre os 

candidatos que disputam o voto do eleitor, trabalhando com coberturas que apresentam o 

antes, o durante e o pós-eleição. 

Ainda entre as coberturas de maior destaque, encontramos aquelas que dizem respeito 

a movimentos populares, como o dos trabalhadores rurais sem-terra (MST). Esse 

acontecimento, de certa forma, adentra a área política e se encaixa como um conflito político 

entre governo e agricultores que lutam pela posse da terra. O período ditatorial também 

aparece como um dos temas que mais atraem pesquisadores, dentro do conjunto de trabalhos 

que reunimos nessa categoria. 
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Considerando esses dois perfís de estudos, podemos destacar “Jornalistas x Sem-

terras: o conflito de representações na produção das notícias do Jornal Zero Hora”, dos 

pesquisadores Santi e Escosteguy (2009), que buscam mapear as representações que são 

movimentadas pelos profissionais da ZH acerca da questão agrária e tematizar o MST e suas 

ações. Para que fosse possível realizar a análise, foram selecionadas as coberturas jornalísticas 

referentes ao MST em um determinado período/recorte de tempo. 

Ainda na ideia de coberturas relacionadas a movimentos sociais temos “Performance 

em Zero Hora: o Episódio Aracruz”, realizado por Lima e Heberlê (2009). O mesmo teve 

como objetivo apresentar reflexões analíticas referentes à performance discursiva encenada 

pelo Jornal Zero Hora para apresentar o episódio da invasão da Aracruz, em Barra do 

Ribeiro/RS. 

Estes dois trabalhos não fazem, especificamente, uma análise de cobertura, mas se 

utilizam delas para avaliar determinados elementos como o discurso, as representações 

criadas pelos veículos, os emissores e os processos produtivos no jornalismo impresso, 

produção de sentido, entre outros. É possível relatar que, em sua maioria, os trabalhos de 

análise de coberturas estão focados na política, período ditatorial e movimentos sociais, e que 

tal fenômeno pode ser consequência da própria linha editorial do veículo que prioriza, ao 

longo de sua história, as temáticas do âmbito político. 

Na segunda categoria, encontram-se os estudos dedicados a pensar as identidades 

culturais e o regionalismo. Entre eles estão pesquisas como “Jornalismo e identidade cultural 

na construção da identidade gaúcha em Zero Hora”, Filippi (2006). Tal tese busca entender 

como funciona o fazer jornalístico do jornal ZH, a partir de diferentes momentos do seu 

processo produtivo, os quais influenciam a predominante construção de uma identidade 

cultural gaúcha. 

Podemos citar, também, entre um dos exemplos importantes desta categoria, o artigo 

publicado também por Filippi, em 2006, “Zero Hora e o “localismo” como critério de escolha 

das notícias”, o qual contribui muito para se trabalhar esta temática. O texto traz colocações 

relevantes para este trabalho, como, por exemplo, as transformações pelas quais o jornalismo 

impresso tem passado, os processos produtivos, as estratégias para manutenção da 

credibilidade e preferência dos leitores gaúchos, em especial no que diz respeito ao fazer 

jornalístico do Jornal Zero Hora. 

Há, entretanto, alguns trabalhos que articulam a questão da identidade e dos “contratos 

de leitura”. Sendo do interesse deste estudo pensar o processo de produção da notícia, 
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sinalizamos que elementos da identidade e do regionalismo aparecem associados também ao 

conceito de “contrato de leitura”, como propõem Felippi (2006, p. 25): 

 

há intenção do jornal em construir esta identidade e que, no caso dos textos 

considerados informativos pela prática jornalística – que são os de interesse 

particular desta pesquisa – manifesta-se desde a escolha da pauta, na seleção dos 

acontecimentos, e no tipo de construção que será dada a eles, na escolha das fontes, 

na natureza do relato e na forma como será feito, nos processos de edição, tudo 

permeado pela subjetividade dos jornalistas, política editorial do jornal, relação de 

concorrência interna na redação, relação de subordinação ao editor, ideologia do 

redator, ideologia do jornal-empresa. Para construir a identidade gaúcha que 

acreditamos hegemônica no Rio Grande do Sul e nas páginas de ZH, o jornal colhe 

nas matrizes culturais dessa identidade os elementos para refazê-la diariamente. 

 

Ou seja, é através das rotinas de produção diárias, mediante a construção da notícia 

que se estabelece a identidade e se regionaliza o conteúdo jornalístico, criando, assim, um 

vínculo com os leitores e fortalecendo o “contrato de leitura”. 

Muitos materiais reunidos nesta categoria apontam o regionalismo e/ou identidade 

cultural como uma estratégia mercadológica, adotada pelas empresas de comunicação para 

fazer com que o leitor se reconheça na tela da TV ou, mais especificamente, nas páginas do 

jornal, já que estamos falando de Zero Hora. 

Ainda sobre reflexões que se referem ao tema da identidade gaúcha, destacamos a 

produzida por Hinesrasky (2004b), sobre a programação da RBS TV e a formação da 

identidade gaúcha. Tal trabalho mostra, através de entrevistas com produtores e editores, a 

preocupação em dar destaque e visibilidade a problemas, costumes e tradições da região, 

mostrando, desta forma, os gaúchos aos gaúchos. 

Esta ideia é reproduzida pelo Jornal Zero Hora, através da sua produção jornalística e 

campanhas publicitárias. É possível supormos que isso ocorra pelo fato dele ser um dos 

veículos que compõem o grupo RBS e, por consequência, traz as mesmas características 

regionalistas, seguindo a mesma linha de contrato de leitura da empresa. Essa ligação com o 

local fica explícita quando o próprio jornal se apresenta e se autodenomina como o “Jornal do 

Rio Grande do Sul”. 

Na terceira categoria, reunimos os estudos sobre convergência e divergência midiática 

entre as coberturas online e impressa dos acontecimentos. Depois do levantamento com os 

materiais reunidos nesse grupo, foi possível perceber que a característica básica está em que o 

rádio, a televisão e os impressos jamais se extinguirão, mas estão em constante transformação 

e adaptação. Entre estas adaptações está o jornalismo online que aparece como uma 
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ferramenta que possibilita aos leitores participarem do processo de produção e disseminação 

da notícia. 

É possível perceber que as diferentes mídias se completam, mas não se anulam e que 

cada vez é menor o número de determinado tipo de mídia que opera de forma dominante sem 

a influência, mesmo que mínima, das demais mídias. Outro ponto importante está no fato de 

que o progresso das novas tecnologias possibilitou uma maior capacidade de escolha dos 

leitores e telespectadores e, por consequência, democratizando o acesso à informação. De 

acordo com Kalil (2011, p. 2): 

 

a sociedade hoje pode chegar até a informação através de diferentes meios: 

televisão, rádio, jornal, internet, e, dentro de cada meio, a segmentação do conteúdo 

oferece praticidade e agilidade para que o leitor/ telespectador/ ouvinte/ internauta 

acesse essa informação. 

 

Porém, além de se pensar os benefícios, é preciso avaliar as consequências de tais 

mudanças, as quais interferem tanto na sociedade quanto no impacto referente à produção e 

consumo da informação. O jornalismo online proporciona interatividade, customização de 

conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade. Cabe ainda acrescentar a instantaneidade de 

acesso, que possibilita uma atualização constante de materiais. Estas são algumas das muitas 

características do jornalismo online, encontradas nos materiais que compõem esta categoria. 

Entre as consequências negativas está a perda de alguns valores que condizem com a 

produção do texto jornalístico como, por exemplo, credibilidade, precisão e verdade. 

De forma geral, não foram encontradas muitas pesquisas nessa área, tendo como 

objeto de estudo o Jornal Zero Hora, porém encontramos o trabalho da pesquisadora Kalil 

(2011), “Eleições 2010: A convergência midiática entre Zero Hora online e offline e as 

transformações na cobertura política”. A pesquisa aborda o sistema de produção do 

jornalismo impresso, aliado ao trabalho da equipe de jornalismo online do jornal ZH, durante 

as eleições presidenciais de 2010. 

O estudo fez uma análise sobre a convergência midiática da Zero Hora, a qual é 

considerada um dos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, em específico 

na editoria de política. A essência do estudo encontra-se em pensar o planejamento da 

cobertura jornalística e a forma como duas plataformas midiáticas se complementam na 

cobertura de um importante evento. 

O trabalho de Kalil (2011) se torna de grande relevância para esta pesquisa, tendo em 

vista que ambos têm a mesma essência, pensar a convergência entre o jornalismo impresso e 



17 

 

 

online em uma mesma cobertura jornalística. Mas, principalmente, avaliar como os dois 

meios, conversam entre si e as marcas de cada um deles, descobrir os momentos em que eles 

se aproximam e se afastam, possibilitando, assim, entender melhor os dois processos de 

produção e disseminação das informações em ambos. Os trabalhos reunidos aqui foram de 

grande importância para visualizar o processo através do qual será feita a análise dos 

materiais jornalísticos desta pesquisa. 

Na quarta e última categoria, encontramos os trabalhos referentes aos estudos 

comparativos entre diferentes coberturas jornalísticas e veículos midiáticos. Entre os materiais 

reunidos aqui podemos destacar “Os Conflitos Árabe-Israelenses em Zero Hora e O Estado 

do Paraná”, de Holdorf (2009), que traz um comparativo dos posicionamentos editorias nos 

cadernos de notícia do jornal gaúcho Zero Hora e do jornal Estado do Paraná de Curitiba. 

Podemos citar, também, como um exemplo desta categoria o estudo realizado por 

Soster et al (2011) “Narrativas Literárias no Jornalismo Impresso Diário: o caso dos jornais 

Zero Hora e Gazeta do Sul”. Para a produção do trabalho, foi realizada uma pesquisa empírica 

durante o período de 30 dias, nos jornais Zero Hora e Gazeta do Sul, dois dos principais 

jornais diários do Rio Grande do Sul. 

O estudo tem como finalidade pensar como o vínculo identitário entre os veículos e o 

público, se dá através de determinadas categorias narrativas jornalísticas, as quais usam 

elementos da narrativa literária como forma estratégica, viabilizando suas operações 

mercadológicas. Neste trabalho, se analisa a utilização de uma linguagem literária e 

metafórica para criar vínculos de credibilidade e proximidade com os leitores, firmando, 

assim, o “contrato de leitura”. 

É possível observar que, nos trabalhos comparativos, o foco está, na maior parte das 

vezes, em esclarecer os critérios adotados para a elaboração de pautas, para as políticas 

editorias desenvolvidas, seleção de matérias, apuração e cobertura das notícias. De modo 

geral, os estudos buscam fazer o comparativo entre os diferentes modos do fazer jornalístico 

de veículos distintos. 

O principal ponto que diferencia as coberturas dos materiais reunidos aqui são as 

políticas editorias, mas, especificamente, os editores. São eles os responsáveis por selecionar 

e orientar a produção do conteúdo jornalístico que será publicado pelos veículos. Segundo 

Holdorf (2009, p. 2), 

 

uma das atividades mais complexas do jornalismo impresso deposita parcela da 

responsabilidade da produção sobre o editor. Suas ações se iniciam com a 

elaboração da pauta, a disponibilização de espaço, passando pela consecução e 
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orientação de repórteres para a cobertura de fatos, apuração de notícias, contatos 

com as fontes e a redação. Continua com a seleção das notícias que chegam à 

redação, bem como sua revisão e edição final, não se esquecendo de conferir as 

seções paginadas. 

  

Ou seja, os editores são como maestros que regem a produção da notícia desde a 

seleção do acontecimento até a finalização da construção da mesma; participam ativamente de 

todas as etapas de produção até chegar ao produto final vendido ao leitor/consumidor. Dentro 

desta categoria os principais pontos a se destacar dizem respeito às especificidades que cada 

veículo possui, referente ao modo de fazer jornalístico e sua rotina diária de produção. 

 Depois de concluir todas as etapas para a construção deste capítulo, desde a coleta de 

materiais a leituras dos mesmos e a produção de texto, foi possível fazer diversas 

observações, as quais serão de grande importância para a construção do próximo capítulo 

referente ao quadro teórico, no qual serão trabalhados os conceitos levantados neste capítulo. 

Entre as observações feitas, a que mais chamou atenção foi o fato da temática da 

violência estar fora do universo de estudos da Zero Hora. Conseguimos encontrar apenas dois 

estudos que trabalham de forma geral com a temática, o que é mínimo se comparado ao 

grande volume de trabalhos encontrados sobre outros temas. 

É possível que o tema eleito para o nosso trabalho não se perfile diretamente neste 

universo, na medida em que as causas e erupções da ocupação do complexo de favelas, 

acontecimento que ocorre em relativa distância geográfica do Rio Grande do Sul, sejam 

fatores muito complexos e que transcendam “a crônica diária” com a qual se relata e explica a 

violência urbana. Trata-se de um acontecimento complexo que reúne de um lado o perfil da 

tragédia e do outro, muitas implicações que envolvem outros campos sociais. 

O fato de forças militares tomarem o complexo de favelas cariocas, transformando-o 

em um território “livre”, tem um significado amplo que transcende as fronteiras do RJ, 

sobretudo quando essa ocupação se faz através da colaboração de um ritual midiático. 

Porém, tendo em vista essa propagação do acontecimento para além do contexto 

carioca, através de uma mídia fortemente regional como a gaúcha e, particularmente, a do 

Jornal Zero Hora, nossa intenção é dar a esse acontecimento um tom local, através de “lentes 

interpretativas” que deslocam o fato da complexidade local carioca ângulos e referências 

marcadas pelo ethos e valores gaúchos. 

A Zero Hora midiatiza este acontecimento, a exemplo de outros veículos brasileiros, 

que seria o ceifar do processo de violência que se abate sobre o RJ. Mas, para tanto, utiliza um 

esquema de leitura – valores, alusões, comparações, etc – do mundo gaúcho sem o qual esse 
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acontecimento tão relevante ficaria longínquo aos olhos e à compreensão dos leitores deste 

contexto geográfico-cultural. 

O jornal não é só um registrador de fatos, pois ele intervém sobre o acontecimento 

deslocando a compreensão do leitor para o seu território de existência, fazendo-o aterrissar 

segundo um marco referencial gaúcho. São essas as razões pelas quais elejo esse fato 

aparentemente longínquo, mas tornado presente pela midiatização jornalística enquanto nosso 

objeto de pesquisa. 

 É importante destacar que, durante a revisão deste capítulo em janeiro de 2013, 

ocorreu em Santa Maria, cidade na qual esta pesquisa está sendo realizada, uma das maiores 

tragédias da história do Rio Grande do Sul, o incêndio na Boate Kiss que deixou 242 mortos, 

e que pela sua amplitude recebeu uma cobertura nacional e internacional. 

Tais coberturas fazem o caminho contrário da cobertura que iremos estudar. No caso 

da ocupação do Complexo do Alemão, pegamos um acontecimento de proporção nacional que 

recebeu um direcionamento local, fazendo com que ele ganhasse características e 

reconhecimento regional. Já no caso do incêndio da Boate Kiss, vemos, claramente, o 

caminho contrário, ou seja, o regional/local ganhando proporções nacionais e até mesmo 

internacionais. 

 Tendo em vista a magnitude do ocorrido, a grande comoção causada pelo fato e a 

ampla divulgação dada ao incêndio e aos demais acontecimentos que vieram na sua 

sequência, já é possível observar o surgimento de muitos estudos sobre as coberturas 

jornalísticas feitas durante a tragédia. Como, por exemplo, o estudo de recepção
1
 do 

acadêmico de jornalismo, Rômulo Silva D’Avila, através do qual ele busca entender como os 

leitores do jornal Diário de Santa Maria consumiram o caderno especial “Para Sempre”, que 

trazia o perfil e fotos das vítimas do incêndio. 

 Além deste trabalho, também temos o artigo “Jornalismo como sistema de alerta: 

integração entre mídia social e impressa na tragédia de Santa Maria”
2
. Tal artigo trata de um 

estudo de caso, o qual analisa o jornalismo como forma de alerta que integra diferentes canais 

de comunicação. O trabalho foi realizado com base na tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. 

Os pesquisadores monitoraram todos os links do Jornal Zero Hora que circularam no twitter 

no período de 25 a 31 de janeiro. 

                                                           
1 O trabalho será desenvolvido pelo acadêmico do curso de Comunicação Social – Jornalismo do Centro 

Universitário Franciscano no ano de 2013, como seu Trabalho Final de Graduação. 
2
 Trabalho apresentado ao grupo de Trabalho Estudos em Jornalismo do XXII Encontro Anual da Compós, na 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, de 04 a 07 de junho de 2013. O trabalho é de autoria da doutoranda em 

comunicação e informação pela UFRGS, Gabriela da Silva Zago e o pós-doutorando pela Escola de 

Comunicação e Artes da USP, Marco Toledo Bastos. 
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 Foram analisados o volume de mensagens repicadas, o conteúdo dessas mensagens e 

os perfis mais retuitados, como forma de avaliar como o Twitter funcionou como um sistema 

de alerta durante a tragédia. A investigação feita pelos pesquisadores indicou que a mídia 

social e impressa funcionam de modo coordenado, como um sistema de alerta durante a 

tragédia da Bota Kiss. Acreditamos que, além destes dois trabalhos, muitos outros estão em 

desenvolvimento ou ainda virão a ser produzidos, tendo em vista a grande visibilidade da 

tragédia e o grande fluxo e volume de informação e conteúdo produzido e disseminado em 

diferentes mídias e formatos. 
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3 QUADRO TEÓRICO: O ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO 

 

Neste capítulo, serão examinados conceitos e autores que discutem as noções de 

acontecimento: construção da notícia, coberturas jornalísticas e as novas condições de 

midiatização do acontecimento jornalístico. Para tanto, nos apoiaremos em vários deles, 

conforme abaixo, comentado porque representam diferentes concepções, ângulos de trabalho 

e, em alguns casos, até mesmo “escolas” jornalísticas de investigação diferentes, sejam no 

plano nacional ou internacional. 

Compreender as características do acontecimento jornalístico é uma busca necessária 

para o desenvolvimento de uma monografia que envolve o tema, especialmente quando os 

objetos são coberturas jornalísticas do porte como a que envolve o caso da ocupação do 

Morro do Alemão, em 2010 no Rio de Janeiro. Assim, recorreremos às reflexões abaixo 

indicadas, e com quem dialogamos, no sentido de nos ajudar nesta pesquisa. 

Alsina (2009) destaca três noções: acontecimento informativo, acontecimento 

jornalístico e acontecimento-notícia. Todos são entendidos como acontecimentos sociais pelo 

pesquisador. Porém, para ele, determinado fato só se tornará acontecimento quando um 

sujeito coloca seu olhar sobre ele e aplica suas percepções e construções particulares. 

 

não existe leitura da realidade que seja descontextualizada e que não seja objetiva. O 

sujeito observador é o que lhe confere sentido ao acontecimento. Ou seja, os 

acontecimentos estariam formados por aqueles elementos externos ao sujeito, a 

partir dos quais, ele mesmo reconhecerá e construirá o acontecimento.” (ALSINA, 

2009, p. 113). 

 

De acordo com Alsina (2009), indistintamente, os acontecimentos informativos, 

jornalístico e notícia, referem-se a todas as ações que rompem a normalidade de um sistema, 

sendo que, alguns destes rompimentos da normalidade acontecem de forma imprevista como, 

por exemplo, um atentado terrorista ou uma catástrofe natural. Outras podem ser facilmente 

previstas como, a chegada de uma autoridade, jogos de futebol ou qualquer outro evento pré-

agendado.  

Outros autores, como Mouillaud sustentam a hipótese de que “o acontecimento é a 

sombra projetada de um conceito construído pelo sistema da informação, o conceito do fato” 

(1997, p. 51). Para ele, o acontecimento poderia ser visto como a substância que alimenta o 

ecossistema da mídia. O autor ainda destaca a obra “Making News” de Gaye Tuchman 

(1978), a qual tem como perspectiva, 
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considerar o acontecimento – ou preferencialmente as news – como o produto de 

estratégias, e não como dados dos quais seria suficiente registrar a ocorrência. [...] 

As pesquisas de campo de Tuchman evidenciam que o status de notícia só é dado às 

ocorrências que se situam no interior de espaços e tempos supostos legítimos pelos 

profissionais.” (MOUILLAUD, 1997, p. 54-55). 

 

O que vai de encontro com o que Sodré nos apresenta em, “A Narração do Fato: notas 

para uma teoria do acontecimento”, no qual propõe que não é apenas o jornalista que 

transforma um fato em acontecimento midiático, pois na sociedade midiatizada 

contemporânea o próprio público pode vir a desempenhar essa função. 

Para Mouillaud, o acontecimento deve ser classificado em três categorias: o pré-

construído, o polissêmico e o orientado. Na primeira categoria, estariam os acontecimentos 

que se encaixam em determinado espaço e tempo, ou seja, como o próprio nome diz, eles são 

pré-contruídos, tais acontecimentos têm sua limitação marcada de maneira expressa. Um 

exemplo clássico para este tipo de acontecimento seria um acontecimento esportivo onde, 

 

não somente a área e a duração do acontecimento são expressamente marcados com 

relação ao espaço e ao tempo exteriores, mas o campo do jogo é balizado por limites 

interiores que programam acontecimentos parciais dentro do acontecimento 

dominante (MOUILLAUD, 1997, p. 64). 

 

No que diz respeito ao acontecimento polissêmico, podemos utilizar o mesmo 

exemplo citado acima, o jogo de futebol, pois “enquanto acontecimento social, o 

acontecimento esportivo inclui o espectador em uma moldura que não é do campo e, sim, o do 

estádio.” (MOUILLAUD, 1997, p. 65). Ou seja, o acontecimento não se limita ao espaço e 

tempo em que o acontecimento esportivo está delimitado, podemos dizer que, ele vai além do 

estádio e da duração da partida. Ele se prolonga ganhando novos desdobramentos, deixando 

“rastro no tempo”. 

 

o acontecimento só é um acontecimento no plural. O plural das news e das velhas 

“atualidades” do cinema mostra que o fato de ser um acontecimento entre outros 

pertence à natureza da informação: é um efeito de sua estrutura. As redes de 

informação são árvores cujos fios se ligam em nós situados em vários andares 

(MOUILLAUD, 1997, p. 68). 

 

A partir deste momento, a mídia torna-se partidária do acontecimento e passa a impor 

suas próprias regras e limites de acordo com o discurso que ela assume. Desta forma, já não 

existe mais um simples relato/descrição da realidade nem seu tempo e espaço, mas sim um 

enquadramento que, ao se expandir, compõe sua própria realidade fora do tempo e do espaço 

em que o acontecimento esta inserido. “O acontecimento e a mídia confundem-se em um 
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ponto em que a fala da mídia torna-se performativa, e não mais, apenas, descritiva. [...] O 

acontecimento não é mais descritivo e, sim, reflexivo” (MOUILLAUD, 1997, p. 66). 

Na última categoria, encontra-se o acontecimento orientado, que “designa uma 

exigência da representação. A escolha de uma narrativa entre as diferentes narrativas 

possíveis depende do posicionamento da tela, mas ela não afeta o código (o modelo do 

“fazer”) que serve para descrevê-la” (MOUILLAUD, 1997, p. 67). De forma simples, poderia 

se dizer que, no acontecimento orientado, a mídia “aponta” para a cena que se deve olhar e, 

através de uma narrativa particular, ela direciona o olhar do público. 

Segundo outro ângulo, Berger e Tavares (2010), dividem o acontecimento jornalístico 

em duas categorias básicas: os acontecimentos imprevistos e os acontecimentos previstos. Os 

autores também expõem no seu trabalho “Tipologias do Acontecimento Jornalístico”, o 

caráter comum de notoriedade, singularidade e concretude com o qual os acontecimentos 

jornalísticos irrompem na tessitura da realidade. 

Também são lembradas as noções de previsibilidade, imprevisibilidade, repercussão 

junto aos leitores, comunicabilidade e atualidade como alguns fatores inter-relacionados que 

atuariam seletivamente na configuração do acontecimento noticiável ou da noticiabilidade do 

acontecimento. Porém, dos “acontecimentos jornalísticos”, o mais claramente reconhecido é a 

cobertura do imprevisível; é a ação acidental aquela que “melhor” corresponde aos critérios 

de noticiabilidade [...].” (BERGER; TAVARES, 2010, p. 131). 

Dentro das categorias nas quais os autores dividiram os acontecimentos jornalísticos, 

estão os previstos e os imprevistos. No primeiro, estão aqueles já conhecidos do público, 

anunciados com antecedência, eventos pré-agendados como Olimpíadas e Copa do Mundo. 

Ou, ainda, aqueles que são preparados ou induzidos por algum setor da sociedade. 

No segundo caso, estão os imprevistos; estes cumprem, em sua maioria, com os 

critérios de noticiabilidade exigidos. É o acontecimento que surge a partir do factual de forma 

acidental e inesperada, e podemos citar como exemplo, catástrofes naturais, mortes, atentados 

terroristas. “As definições para “acontecimentos inesperados” dizem uma tentativa de refletir, 

de maneira classificatória sobre a dimensão que os mesmos alcançam, bem como os 

enquadramentos que os mesmos assumem na mídia” (BERGER; TAVARES, 2010, p. 135). 

Como exemplo, podemos destacar a tragédia da Boate Kiss em Janeiro de 2013, no Rio 

Grande do Sul, que ganhou grande visibilidade na mídia tendo, sido abordada através de 

diferentes enquadramentos. 

A cobertura jornalística que analisaremos no próximo capítulo é construída com base 

em acontecimentos previstos e imprevistos, pois nela encontramos acontecimentos que já 
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estavam previstos por diferentes campos sociais e outros que resultam de dinâmicas que 

somente vem a tona com o desenrolar do dia a dia. As noções de acontecimentos jornalísticos 

trabalhadas por Berger e Tavares serão fundamentas para a construção da análise. Por isso, 

elegemos os conceitos propostos por estes dois autores como os norteadores desta pesquisa, 

no que diz respeito à temática de acontecimento jornalístico. 

O acontecimento é o que rompe a normalidade cotidiana, é a matéria prima para a 

construção das notícias e, de acordo com os pesquisadores Christa Berger e Frederico Tavares 

(2009, p. 3), “o jornalismo se volta para a realidade, para o cotidiano do mundo, para o que 

nele acontece. De alguma forma, dizemos do acontecimento como uma ação que vale ser 

relatada”. 

Desta forma, podemos citar como exemplo nosso objeto de estudo neste trabalho, a 

ocupação do Complexo de Favelas do Alemão, por se tratar de um fato que rompe com a 

normalidade cotidiana do RJ, e se faz notícia. Naquele momento, a ocupação e os demais 

desdobramentos que nasceram por decorrência do fato tornam-se a “ação que vale ser 

relatada”, diante de tantas outras coisas que aconteciam na cidade e no mundo no mesmo 

período. 

Porém, autores como Rebelo (2006), destacam que nem todas as ações são 

acontecimentos, pois, para ele, existem alguns critérios como atualidade e pregnância, que 

precisam existir para que determinada ocorrência se transforme em acontecimento. A 

pregnância consiste justamente no que já foi dito acima, ela acontece quando determinado 

fato causa a ruptura do cotidiano, foge à normalidade. 

 Já a atualidade está ligada à construção do acontecimento dentro de um determinado 

tempo e espaço. “A ocorrência tem mais probabilidades de ser considerada um acontecimento 

quando nos incita a reconstruir esse nosso quadro de vida momentaneamente perturbado pela 

ocorrência inesperada” (REBELO, 2006, p. 17). 

Voltando a Sodré (2009), o ponto em comum entre os acontecimentos que se 

transformam em notícia é a marcação do fato, uma vez que o acontecimento jornalístico 

apresenta-se como um fato marcado. Vendo por este ângulo, a marcação de determinado 

fato/evento é o que o transforma em acontecimento. Tal seleção é feita através dos valores-

notícia como, por exemplo, novidade, relevância, proximidade, etc - ao longo do capítulo, 

voltaremos a falar sobre estes valores. 

O que dá sentido às coisas é o fato do acontecimento ser construído através de 

possíveis enquadramentos atribuídos ao mesmo, e na medida em que esses enquadramentos 

são definidos com base em critérios, regras e convenções. Entre elas estão os valores-notícia, 
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o de maior interesse para este estudo é a proximidade, pois é através dela que se constrói a 

identidade regional, a qual é a característica mais forte do Jornal Zero Hora, objeto desta 

pesquisa. 

A partir da interpretação de determinada parte/fragmento de um fato é possível 

transformá-lo em acontecimento. Tal interpretação será feita pelo trabalho do jornalista no 

momento da construção da notícia. Sodré (2009) afirma que, conforme os tempos e modos de 

ocorrência, as notícias podem ser classificadas como previstas: anunciadas com antecedência; 

imprevistas: têm caráter inesperado e misto: reúnem o previsto e o imprevisto. 

Henn afirma que “a definição do que é acontecimento passa necessariamente pela 

noção do que é noticiável” (1996, p.70). Isso é perceptível através do fato de que acontecem 

milhares de coisas no mundo todos os dias, mas apenas algumas são entendidas como tal e 

com potencial para serem transformadas em notícias.  

Esse processo se da através da elaboração da pauta, pois ainda de acordo com Henn é 

na pauta que se organizam critérios de noticiabilidade e suas respectivas codificações, que se 

reconfiguram de acordo com o tempo e as características de cada grupo social. Tais 

reconfigurações citadas por Henn, podem ser observadas na atualidade em que vivenciamos o 

jornalismo digital, a forma da pauta já não é mais a mesma, mas os critérios de noticiabilidade 

ainda são respeitados, em sua maioria. 

Porém, algumas adaptações foram feitas, principalmente, no que diz respeito ao tempo 

de apuração e ao confronto de informações, tendo em vista o curto tempo de postagem e 

atualização das páginas online. Além disso, o meio online oferece para pauta um leque maior 

de opções e atrativos multimídia, como por exemplo, a utilização de áudios, vídeos, imagens, 

gráficos e etc, que podem ser disponibilizados em uma única notícia, sem que haja um espaço 

de tempo e/ou texto para obedecer.  

 

pode se dizer que todo o trabalho de percepção da noticiabilidade é um trabalho de 

pauta, mesmo que ela não se cristalize num roteiro escrito ou oral, mas se manifeste 

no momento em que o jornalista, diante de um fato qualquer, decida pela sua 

possível transformação em noticia. No que tange aos critérios de específicos, 

regionais ou localizados, em se tratando de grande imprensa, existe uma 

generalização do que diz respeito aos códigos de noticiabilidade (HENN, 1996, 

p.70). 

 

Com base nos acontecimentos perceptíveis, agendados e/ou inesperados, são 

construídas as notícias. O processo de construção delas divide-se na definição da pauta, coleta 

de dados, na apuração dos mesmos, e na construção do texto. 
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Através deste processo, a matéria prima - o fato - se transforma em um produto final: a 

notícia, e os principais responsáveis por isso são o jornalista e a pauta. O primeiro é o agente 

ativo na construção da notícia e o segundo seria como um pequeno manual que guia esse 

jornalista durante a construção da notícia. 

a pauta é como o pólo negociador entre acontecimento e notícia, já se inclui num 

sistema organizativo e organizador vertical. Além disso, encarna a verticalidade para 

tentar extrair das ocorrências elementos que possam colocá-lo no “topo”. Projeta 

uma horizontalidade possível. [...] A pauta tem essa capacidade de apontar para 

circunstâncias ou fatos que se encontram como que “adormecidos” na sociedade e 

encaminhá-los para a notoriedade pública (HENN, 1996, p.84 - 86).
3
 

 

Esse é um ritual feito pelos jornalistas, os quais devem seguir algumas regras 

predeterminadas para a transformação do fato em notícia. Ou seja, as decisões tomadas por 

eles na elaboração da pauta não serão tomadas apenas de acordo com uma avaliação particular 

do jornalista, mas sim de um conjunto de regras, chamados valores-notícias. 

Estes valores-notícias segundo Henn (1996, p. 80), não são estáticos, pois mudam com 

o tempo, precisam ser de fácil decodificação, tendo em vista a rapidez com que se rege o 

trabalho jornalístico. Eles precisam ser flexíveis, para que se adapte a variedade de 

acontecimentos disponíveis, além de ser facilmente racionalizado, para que não dificulte a 

troca de uma notícia por outra. “Na verdade, o que se tem na seleção de acontecimentos é um 

vasto número de critérios, que exige consenso, como também organização hierarquizada, na 

qual despontam os editores com a função de pauteiros” (HENN, 1996, p. 80). 

Aproximando-se deste pensamento, Wolf (1987, p. 173 - 180) propõe que existem 

quatro referências para situar os valores-notícia: as características substantivas da notícia, no 

que diz respeito ao seu conteúdo; a disponibilidade do material; os critérios relativos ao 

produto informativo; o público e a concorrência. Destas, as duas primeiras são as que 

possuem maior importância na produção das pautas, os critérios substantivos dividem-se em 

duas categorias. 

A primeira refere-se a “importância”, que está ligada ao nível hierárquico dos sujeitos 

envolvidos no acontecimento, ao impacto sobre a população e ao interesse nacional ou 

regional, à quantidade de pessoas que o acontecimento envolve, atrelada à proximidade 

geográfica com o fato, com a relevância e com a significância do acontecimento quanto ao 

desenvolvimento futuro da situação. 

O segundo refere-se ao “interesse pela notícia”, pois esta questão está ligada à imagem 

que o jornalista tem de seus leitores. Busca-se por histórias que toquem o público, histórias 

                                                           
3
 Texto publicado antes de o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entrar em vigor.  
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insólitas ou, até mesmo, curiosidades que atraem a atenção. A principal intenção aqui é 

ligar/prender o leitor na notícia. 

A referência dos valores-notícia que dizem respeito à disponibilidade do material está 

ligada à logística necessária para que seja feita a cobertura dos acontecimentos. A pauta já 

deve prever os recursos que determinada cobertura irá necessitar, tanto físicos, quanto os 

materiais propriamente ditos. É necessário que ela também possua as fontes mais acessíveis, 

as quais possam fornecer dados e/ou interpretá-los. 

Quando nos referimos ao elemento relativo ao produto, Henn (1996, p. 82) lembra que 

“o valor atualidade entra em cena, descartando o acontecimento que tenha chegado ao 

conhecimento da pauta com mais de 24h de atraso”, porém, dada a relevância do 

acontecimento, a pauta sempre trabalhará em cima de dados novos, que tornem a notícia atual 

e desconhecida. As outras duas referências citadas por Wolf (1987, p. 173 - 180) podem ser 

resumidas no público e na concorrência. 

A primeira referência, denominada como público, diz respeito ao grupo de pessoas 

para as quais o material jornalístico é produzido e consequentemente é consumido por este 

grupo de pessoas. A segunda refere-se à concorrência, a qual pode ser entendida como o 

conjunto de diferentes veículos de comunicação que disputam a melhor pauta e a preferência 

dos leitores, telespectadores e ouvintes. 

As notícias nunca são construídas de forma imparcial, elas serão produzidas por um 

ser que, não sendo um espectador, interfere com seus valores e há aqueles que balizam o 

modo de ser da notícia. Na verdade, quando se constrói uma notícia, muito das percepções do 

jornalista, os interesses do veículo, os critérios de noticiabilidade, seleção de enquadramentos, 

entre outros motivos, acabam por interferir direta ou indiretamente na produção da notícia. 

Sobre isso, Traquina (1993) aponta que, da mesma forma que o acontecimento é capaz 

de criar a notícia, a própria notícia relatada a partir do discurso jornalístico, também pode vir 

a criar acontecimentos. Sendo assim, o acontecimento jornalístico merece ser tratado de 

maneira especial, pois ele se diferencia de todos aqueles outros fatos que emergem do 

cotidiano. Seja pela forma de seleção deste fato ou pelo seu grau de noticiabilidade. E para 

que isso ocorra não é necessário que o acontecimento seja previsto, pois como afirma 

Rodrigues “o acontecimento jornalístico irrompe sem nexo aparente nem causa conhecida e é, 

por isso, notável, digno de ser registrado na memória” (1993, p. 28).  

Existem alguns parâmetros que ajudam a selecionar que tipos de acontecimento 

poderão ser transformados em notícias. Estes parâmetros são chamados de valores-notícia, 

conforme já mencionamos anteriormente. Entre alguns dos valores-notícia de seleção estão à 
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notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, notabilidade, inesperado, conflitos e 

controvérsias. 

Estes grupos de critérios norteiam o dia-a-dia das redações jornalísticas, pois são 

através deles que os profissionais da notícia escolhem o que Henn (1996, p. 82) classifica 

como “angulações” e Mouillaud (1997, p. 61) chama de “enquadramentos” a serem dados aos 

acontecimentos. Em ambos os casos, é através da angulação/enquadramento que um fato 

isolado irá se transformar em um acontecimento jornalístico. Isto é, construir a notícia é fazer 

um recorte da realidade, ao modo dos critérios empregados pelas rotinas jornalísticas e este 

recorte pode ser feito de infinitas maneiras, que irão variar conforme aquele que o fará. 

Para que um acontecimento seja transformado em notícia, é preciso ainda que seja 

utilizado um sistema ordenado de valores, o que já definimos anteriormente como valores-

notícia. A pauta e a notícia irão refletir esses sistemas e o acontecimento, esse processo será 

consequência de: 

 

um sistema de valores comum a todas as sociedades industriais e pós-industriais, [...] 

um sistema mais preciso que corresponda a um tipo de sociedade dada, uma escala 

de referências em relação às modalidades nacionais diversificadas no interior desse 

tipo de sociedade, valores sociais, profissionais, regionais, comunitários, interesses 

particulares, empresas, argumentos, indivíduos (HENN, 1996, p.82). 

 

Ou seja, a angulação dada a determinado acontecimento será consequência de uma 

infinidade de fatores e interesses externos, referentes a questões profissionais, econômicas, 

políticas, éticas, sociais, de interesses particulares entre outras. A angulação pode mudar até 

mesmo devido à complexidade de um acontecimento, como, por exemplo, a falta de fontes 

confiáveis, informações e indisponibilidade de dados. Utilizando um novo ângulo, o mesmo 

acontecimento pode ser mostrado de um ponto menos complexo, de forma que a pauta se 

adapte à disponibilidade de matérias existentes. 

Mouillaud fala sobre um fragmento extraído de uma totalidade, que sozinho não pode 

ser compreendido. Para descrever este fragmento, ele se apoia em um conceito da fotografia e 

do cinema que é o enquadramento.  

Segundo essa ideia de enquadramento, "aparentemente, a moldura é posterior ao 

quadro, mas o quadro procede de um enquadramento implícito que o precedeu" (1997, p.61). 

A moldura referida pelo autor é responsável por um corte e uma focalização. O corte, 

separando determinado "campo" do restante do acontecimento e a focalização intensificando 

as relações existentes entre tudo que se encontra dentro do "campo" e os repercute para um 

centro. O resultante do corte e da focalização é chamado em um amplo sentido por Mouillaud 
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(1997, p. 61), como "cena", a qual segundo o autor seria "[...] o local nativo do acontecimento 

[...]". 

O isolamento de um fragmento, feito através de uma moldura, permite que o mesmo 

seja conservado e transportado, sem que a informação perca sua identidade ao longo de seu 

deslocamento. Esta, segundo Mouillaud (1997, p.61) seria uma das propriedades 

fundamentais do enquadramento e as informações seriam como "cenas de uma experiência 

nativa inseridas em experiências estrangeiras". 

 

posto que a cena é capturada por uma série de enquadramentos interiores, o 

enquadramento, por sua vez, reproduz-se em abismo no interior de cada cena do 

acontecimento. Não se pode apreender um acontecimento de uma só olhada [...] a 

totalidade não é passível de ser capturada pela vista. [...] A apreensão de um 

acontecimento exige que ele seja fragmentado em cenas parciais que, para serem 

passíveis de leitura, devem ser, cada uma, monossêmicas. Entretanto, a monossemia 

é um limite jamais atingido. Se o enquadramento nos permitisse ainda apreender o 

acontecimento como uma instância objetiva, a reprodução em abismo dos 

enquadramentos retirar-lhe-ia seu status substancial. Resta apenas uma 

multiplicidade de concentrações sobre uma multiplicidade de focos. O que se chama 

acontecimento não pode sequer ser encarado como uma soma de micro-

acontecimentos e, sim, como uma dinâmica inesgotável de apreensões 

(MOUILLAUD, 1997, p. 62) 

 

Desta forma, é possível perceber que o acontecimento dentro de determinado tempo e 

espaço, repousa sobre critérios, decisões e elementos que o infligem limites eventuais que 

constituem como uma cena legítima: a cena do acontecimento. As notícias funcionam não 

como uma reprodução fiel da realidade, mas sim, como uma reconstituição possível dela, 

através de um processo de construção. 

Sendo assim, ao noticiar, a mídia produz sentidos e mobiliza, podendo, dessa forma, 

criar identificação por parte dos leitores ou receptores em geral. Para Alsina (1996), os meios 

de comunicação de massa se convertem nestas condições em um dos instrumentos de 

construção social da realidade. 

Por muitas vezes, a notícia tem efeito de evidência, mas configura-se em uma narração 

possível do acontecimento, pois em decorrência do enquadramento dado a notícia, ela poderá 

passar realidades e significados diferentes. Traquina (1993), explica que as notícias 

acontecem na conjunção de acontecimentos e textos. Conforme o autor, “enquanto o 

acontecimento cria a notícia, a notícia também cria o acontecimento” (TRAQUINA, 1993, p. 

168). 

Seguindo este mesmo pensamento, Mouillaud (1997, p. 69) afirma que “o 

acontecimento é duplamente fragmentado. Em sua origem, é extraído de uma experiência que 
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permanece fora do texto; em sua chegada, aparece como uma informação entre outras,” 

gerando, assim, novos acontecimento e narrativas. 

Sendo assim, esse mesmo acontecimento pode criar diferentes discursos, os quais 

podem conversar entre si e vir a criar interdiscursos impossíveis de serem contabilizados. 

Porém, cada texto terá sua coerência garantida pela construção discursiva utilizada; ou seja, se 

utilizando de fatores específicos entre um conjunto de fatores. 

 

o efeito de coerência e unidade do sentido é construída por agenciamentos 

discursivos dos enunciadores que controlam, delimitam, classificam, ordenam e 

distribuem os acontecimentos discursivos em dispersão. [...] A criação dessa ilusão 

de “unidade” do sentido é um recurso discursivo que fica evidente nos textos da 

mídia. Como o próprio nome parece indicar, as mídias desempenham o papel de 

mediação entre seus leitores e a realidade. O que os textos da mídia oferecem não é a 

realidade, mas uma construção que permite ao leitor produzir formas simbólicas de 

representação da sua relação com a realidade concreta.” (GREGOLIN, 2003, p. 97). 

 

Olhando por este ângulo, podemos dizer que a mídia atua na sociedade contemporânea 

como construtora do imaginário social, permitindo que o sujeito possa ver a si mesmo e aos 

outros no interior desta construção, criando, assim, a imagem deste sujeito como parte da uma 

coletividade. Tal situação é possível com a utilização de pontos comuns aos sujeitos como, 

por exemplo, os medos, aspirações, identidades, objetivos, símbolos, rituais, mitos, etc. 

A construção do imaginário social irá depender diretamente do diálogo entre: sujeitos, 

enunciadores e enunciatários. Conforme Gregolin (2003 p. 98), “nesses trajetos, através de 

múltiplos imaginários, traduzem-se visões de mundo que coexistem, superpõem-se ou 

excluem-se enquanto forças reguladoras do cotidiano”. 

Tais construções narrativas e discursivas poderão ser observadas no próximo capítulo, 

através das análises das coberturas online e impressa do Jornal Zero Hora sobre a ocupação do 

Complexo de Favelas do Alemão. Nas análises feitas, procuramos destacar os discursos e 

narrativas que constroem o acontecimento e, ao mesmo tempo, criam um imaginário regional 

com os leitores gaúchos, buscando também entender as estratégias e ferramentas utilizadas 

nestas construções. 

Henn (1996) explica que, no âmbito antropossocial, a natureza do acontecimento será 

consequência em grande parte da mediação pela qual ela passa. Ou seja, os acontecimentos 

são formados por diferentes fatores externos ao sujeito que o observa, e é a partir destes 

fatores que o sujeito fará sua leitura e interpretação do acontecimento. 

Desta forma, podemos dizer que a narrativa feita pela mediação e a angulação 

escolhida pela mesma para contar o acontecimento, irá de certo modo determinar a forma 
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como tal fato será recebido e interpretado pelo público. Ou seja, a narrativa e a angulação 

escolhidos pela mediação servem como filtros, que selecionam quais fragmentos do 

acontecimento real devem ser reconstituídos e disseminados/publicados. 

 

não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto de vista 

particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um fragmento do 

real. Sempre que tentamos dar conta da realidade empírica, estamos às voltas com 

um real construído, e não com a própria realidade (CHARAUDEAU, 2007, p. 131). 

 

Tendo em vista a ideia de Charaudeau, podemos entender que tanto a mediação quanto 

o jornalista, ao produzirem a notícia, acabam por fazer um trabalho interpretativo, pois eles 

olham para o acontecimento e o reconstroem com base em suas vivências, tempo e espaço no 

qual estão inseridos. Mas, principalmente, o reproduzem atentos à necessidade de prender a 

atenção do público que irá consumir a notícia. É preciso que se encontre na estrutura do 

acontecimento o elemento ou o desfecho que irá atrair o leitor. 

 

todas as situações têm uma estrutura de intriga: qualquer coisa se enlaça, num dado 

momento, devido a um acontecimento ou a uma iniciativa humana, para, em 

seguida, se encaminhar progressivamente para um desenlace resultante de 

contingências, peripécias, mudanças de situação, alterações do acaso (QUÈRÈ, 

2005, p.71). 

 

Observado que os materiais que serão analisados nesta pesquisa dizem respeito à 

mídia impressa e online, podemos utilizar tais meios para exemplificar algumas formas de 

atrair o leitor através da organização dos discursos. Como por exemplo, dar mais destaque a 

algum fato entre uma pluralidade de fatos em um mesmo acontecimento, através de 

“manchetes” e da utilização de chamadas e imagens na capa do jornal e/ou sites é a forma 

mais clássica, deixando de forma mais discreta, o que o enunciador acredita que seja algo 

secundário, como forma de orientar o interesse do leitor. 

É o conjunto destes operadores discursivos que faz com que o veículo midiático 

consiga “unificar a pluralidade de acontecimentos relatados numa hierarquização específica 

que se constitui o “ponto de vista” do enunciador.” (FAUSTO NETO, 1988, p. 17). Essas 

operações discursivas de hierarquização dos fatos também podem se enquadrar como 

estratégia discursiva, na qual determinada narrativa é escolhida, levando em consideração o 

público que se deseja atingir, criando um “contrato de leitura”, sobre o qual Verón propõe: 

 

a noção de “contrato” coloca ênfase sobre as relações de construção da ligação que 

une no tempo um media a seus “consumidores”. [...] O objetivo deste contrato (de 

leitura, de escuta ou de visão, de acordo o suporte mediático) é de construir e de 
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preservar o hábito de consumo. [...] No campo dos media, comunicar hoje implica 

manter uma ligação contratual no tempo.” (VERÓN, 1991, p. 168)
 4
.  

 

Para Fausto Neto, este público “trata-se daquele a quem o enunciador tenta seduzir, 

combater, convencer, incitar à tomada de posições de situações modalizadoras definidas ao 

nível da “trama dos relatos”.” (1988, p. 119). 

Conforme dissemos na introdução desta monografia, serão analisados dois meios 

diferentes – impresso e online – e é possível prever que, por consequência de se tratar de 

diferentes modos de produção e disseminação da notícia, ambos terão operações e estratégias 

discursivas diferentes que poderão ser justificadas pelas características específicas de cada 

meio. Como a linguagem, que pode vir a alterar o sentido produzido pelo discurso com a 

simples mudança do tempo verbal, por exemplo. Seguindo este pensamento, voltamos a 

Fausto Neto, que relata o quanto “é interessante observar que a escolha do tempo verbal para 

a narrativa do acontecimento tem uma repercussão direta sobre o sentido produzido pelo 

discurso, na medida em que daí algo resulta como veracidade e como prova daquilo que se 

reporta” (1988, p. 43). 

Os muitos fatores e elementos que fazem parte da estrutura de um acontecimento estão 

interligados, enlaçados eles formam uma rede de informações e angulações diferentes, o que 

proporciona que o mesmo acontecimento possa ser narrado de diferentes formas. Para melhor 

entender esta situação, podemos usar como exemplo as coberturas jornalísticas, que no seu 

desdobramento e desenvolvimento levantam diferentes informações, enquadramentos e 

narrativas sobre um mesmo fato. Precisam estar atentos as mudanças, novidades e 

testemunhos que possam surgir no decorrer da cobertura. 

 

ao desenvolverem uma cobertura [...], os repórteres não se limitam apenas a lançar 

seus canais perspectivos para os fatos, registrar as impressões e narrá-las. Eles terão 

que se valer do testemunho de pessoas e de uma série de dados contextuais que cada 

ocorrência acaba gerando (HENN, 2002, p. 51-52). 

 

Em uma mesma cobertura jornalística de um acontecimento de grande proporção, será 

possível encontrar uma multiplicidade muito grande de discursos e narrativas, tendo em vista 

os muitos enfoques e desdobramentos possíveis além do grande fluxo de informações. E 

quando falamos em coberturas jornalísticas de um acontecimento relevante e que tem grande 

                                                           
4
 Tradução nossa da passagem “La notion de ‘contrat’ met l’accent sur les conditions de construction du lien qui 

unit dans le temps un media à ses ‘consummateurs”. […] L’objectif de ce contrat (de lecture, d’écoute ou de 

vision, selon le support médiatique) est de construire et de préserver l’habitus de consommation. [...] Dans le 

champ des médias, communiquer aujourd’hui implique entretenir un lien contractuel dans le temps” (VERÓN, 

1991, p.168). 
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repercussão, logo se sabe que a cobertura deste fato será feita por diferentes veículos e mídias. 

Estes dois fatores fazem com que os diferentes veículos e mídias envolvidos  

 

calibrem suas coberturas em cima de aspectos que não sejam redundantes, em 

relação aos demais meios de comunicação. A isso se chamaria a definição e escolha 

de uma “faixa própria” para se manter – a exemplo de outros meios concorrentes na 

corrida da atualidade – como um recurso de garantir “pontes” com o destinatário.” 

(FAUSTO NETO, 1988, p. 120). 

 

É preciso evitar ao máximo as redundâncias nas coberturas jornalísticas, pois o 

público não tem interesse de ler novamente o que já foi lido, a não ser que existam novas 

informações, angulações e desdobramentos que tragam novidade para o acontecimento que 

não tem mais a atualidade a seu favor. Porém, em alguns casos em que o acontecimento 

alcança grandes proporções e por consequência a atenção excessiva da mídia, fugir da 

redundância torna-se uma tarefa difícil, pois ser repetitivo é uma característica do 

acontecimento-notícia. “O acontecimento jornalístico é um eco. Um eco com diferentes 

vozes” (ALSINA, 2009, p. 145). Contudo, também existem os acontecimentos de menor 

relevância que não despertam o interesse de todos os meios. 

Alsina (2009) ainda fala que é preciso observar que, de acordo com o destinatário do 

meio, o nível de cobertura do acontecimento irá variar. Por exemplo, um acontecimento local 

pode ganhar visibilidade nacional ou até mesmo internacional, desde que o mesmo tenha 

vínculos de reconhecimento e coletividade, e/ou sensibilize o destinatário. Da mesma forma, 

um acontecimento grandioso de cobertura nacional, pode não ter repercussão em locais mais 

isolados, por consequência de não ser comum, reconhecido ou vivenciado pelos destinatários 

da localidade. 

  

o reconhecimento de uma realidade pressupõe um maior envolvimento. Por 

exemplo, se a gente conhece algum país ou esteve recentemente nele, costuma se 

sentir mais envolvido pelas suas notícias. O reconhecimento de uma realidade pode 

aumentar o interesse por ela, e, por conseguinte o envolvimento do sujeito 

(ALSINA, 2009, p. 149). 

 

Alsina também destaca que a proximidade geográfica do fato pressupõe um maior 

envolvimento e que o mesmo diminui quando a distância aumenta. São inversamente 

proporcionais, “no entanto, o envolvimento não funciona somente através de mecanismos tão 

simples como os mecanismos topográficos. Funciona, também, através de efeitos psicológicos 

de identidade, envolvimento afetivo, etc” (2009, p. 150). 
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Muitos elementos interferem no envolvimento com um acontecimento e o fator 

geográfico, nem sempre o estabelecerá. Podemos utilizar a cobertura jornalística que iremos 

analisar como exemplo, o acontecimento se passa em um complexo de favelas no Rio de 

Janeiro e ganha o envolvimento da mídia e do público mundialmente, deixando de lado o 

fator geográfico e indo ao encontro do fator de relevância/importância, por ter em sua origem 

um grande número de pessoas envolvidas e podendo ser classificado como um caso 

excepcional. Durante uma cobertura jornalística, existem diferentes períodos de coletas de 

informações, para isso, ela registra acontecimentos aparentemente menores, mas que têm 

relevância e dão “nova vida” ao acontecimento focal da cobertura, que com o tempo pode ir 

perdendo sua “importância” e, por consequência, também perde o seu espaço de destaque. 

O que vai ao encontro da hipótese levantada pelas pesquisadoras Silva e Maia de que 

“as coberturas configuram um mesmo acontecimento social em diferentes acontecimentos 

jornalísticos, [...] através das estratégias de apuração, composição e disposição das notícias 

nas páginas do veículo” (2011, p. 37). Muitas vezes, os problemas públicos ganham a mídia e 

tornam-se acontecimentos midiáticos, porém, o acontecimento midiatizado e seus 

desdobramentos podem trazer à tona problemas públicos que já haviam caído no 

esquecimento e/ou não estavam em destaque no momento. 

 

uma vez midiatizado, o acontecimento vai alimentar o problema público [...], por 

sua vez, o problema público constitui o quadro explicativo do acontecimento. [...] 

Problema público e acontecimento estabelecem, pois, entre si, autênticas relações de 

simbiose (REBELO, 2006, p. 21). 

 

Podemos utilizar o nosso objeto de estudo nesta pesquisa como exemplo, pois o 

combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, como problema público, compõe o 

quadro explicativo da ocupação do complexo de favelas do alemão. O qual, por sua vez, nutre 

o problema público de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Ou seja, grandes 

acontecimentos midiatizados acabam tornando-se símbolos/significantes de determinados 

problemas públicos que afligem a sociedade e muitas vezes acabam por cair no esquecimento 

dos veículos midiáticos. "Os jornais e jornalistas, estiveram no centro da vida pública durante 

os dois últimos séculos"
5
 (ESPADA, 2009, p. 9). 

Porém Rebelo (2006) alerta sobre uma “profunda transformação” a respeito do 

“imperialismo dos grandes media, no que diz respeito à tematização do debate público” 

(2006, p. 22). Entre os primeiros sinais desta transformação, revelam-se novos incrementos 

                                                           
5
 Tradução nossa da passagem “Los periódicos, y los periodistas, han estado en el centro de la vida pública 

durante los dos últimos siglos” (ESPADA, 2009 p. 9) 



35 

 

 

tecnológicos que acabaram por abalar a “situação de quase monopólio” que as mídias de 

massa como a televisão desfrutavam e a grande “explosão tecnológica” que acontece no 

mundo. 

Com a virada do século e a evolução contínua de novas tecnologias, “todos os dias nos 

confrontamos com mais descobertas, que anunciadas hoje, são massivamente exploradas 

amanhã: os blogs, os vlogs, os wikis, o P2P, o podcasting,o RSS, o wi-fi...” (REBELO, 2006, 

p.22). E se pensarmos na data da publicação do texto de Rebelo, logo notamos que este era 

apenas o início das novas tecnologias digitais. 

Hoje poderíamos adicionar à lista de Rebelo, as novas plataformas de acesso à 

internet, como computadores móveis, tablets, iphones e smartfhones. Considerando à 

navegação pela internet, existem hoje fatores como a velocidade aumentada, wi-fi, acesso via 

rádio, 3G e, a novidade do momento, internet 4G que começa a ser implantada no Brasil no 

ano de 2013. 

Indo ao encontro do que o autor já previa, atualmente, todos têm a capacidade de 

emitir conteúdos, os quais, em seguida, “circularão” nos tradicionais meios de comunicação 

de massa e na própria rede. Desta forma, atualmente, o sujeito pode passar grande parte do 

seu dia conectado, em todos os lugares recebendo e emitindo conteúdo. Isso é como estar em 

muitos lugares ao mesmo tempo e, desta forma, o sujeito deixa de ser apenas consumidor e 

tornam-se parte integrante da produção e disseminação da notícia. 

Ao lado do nascimento da internet, das novas tecnologias e da interatividade entre a 

década de 70 e o fim da década de 80, surge a necessidade do jornalismo se adaptar a esta 

nova realidade. Conforme nos propõem Dreves et al (2002): 

 

com a evolução do mundo virtual e era digital iniciava-se a produção jornalística 

para a Internet, apesar de estar resumida a um público segmentado por provedores. 

Nos poucos anos que passaram, com o crescimento dos serviços comerciais na 

Internet, desde que o primeiro jornal teve a iniciativa de produzir uma edição 

especial para a World Wide Web, houve um crescimento em dimensão mundial de 

veículos de comunicação que optaram incorporar-se no espaço cibernético. No 

Brasil, os jornais iniciaram a sua trajetória virtual somente com a reprodução de 

textos do suporte impresso, para posteriormente passarem a uma produção de 

conteúdo jornalístico específica para a rede mundial. Estes meios foram seguidos, 

com o passar do tempo e o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, das 

emissoras de rádio e televisão, que passaram a atuar também no suporte virtual. 

(DREVES et al 2002, p.1-2) 

 

Diferente do jornalismo tradicional, no jornalismo online, os leitores podem comentar 

as notícias, enviar vídeos e imagens. Podem compartilhar tudo o que leem via internet em 



36 

 

 

tempo real e, principalmente, podem interferir no que é produzido. Desse modo, a 

interatividade passa a ser uma das grandes características do jornalismo online. 

A interatividade e o fácil acesso fazem com que o sistema de apuração, produção e 

disseminação das notícias mudem. No jornalismo tradicional, poucos produziam para muitos, 

o que configura a clássica comunicação em massa. Atualmente, somos muitos produzindo 

para muitos; ou seja, quaisquer receptores podem se tornar produtores e/ou disseminadores de 

conteúdo em poucos “cliques”. 

Todos estes elementos fizeram com que o interesse por essa nova mídia crescesse de 

maneira extraordinária entre a população. A interatividade e a rapidez para acessar as 

informações fazem com que o jornalismo online fique mais atrativo que as mídias 

tradicionais. Se o interesse pelo webjornalismo cresce, por consequência, o jornalismo online 

também cresce para suprir a procura dos leitores, como nos mostra Moherdaui: “um 

crescimento sem precedentes nos EUA e Europa elevou o número total de jornais virtuais a 

3.622, em 1997, quase 80% a mais do que os especialistas estavam prevendo até o final de 

1998” (MOHERDAUI, 2000, p. 26). 

Na atualidade, a concorrência pela melhor notícia e principalmente pelo famoso “furo 

de reportagem” tornam o jornalismo uma verdadeira corrida contra o tempo. O webjornalismo 

vem como uma ferramenta que auxilia os veículos de comunicação nessa corrida, pois ele 

permite que atualizações sejam feitas a qualquer momento. Como afirma Espada, "o 

jornalismo sempre foi transformando as informações. Se antes levava um dia, logo foram 

algumas horas e agora são segundos”. 
6
  (2009, p. 15)

 
 

Além de atender a um grande público, o webjornalismo possibilita que as informações 

sejam disseminadas em tempo real, com o auxilio de elementos como: texto, gráficos, 

imagens, áudios e vídeos, que podem ser acessados a qualquer momento e quantas vezes 

forem de interesse do leitor/receptor, em poucos minutos. É obvio que tudo isto não aconteceu 

rapidamente, o jornalismo online ou webjornalismo passou por muitas fases e transformações 

até chegar ao estilo hipermidiático que conhecemos hoje. Primeiramente, ele apareceu como 

uma cópia fiel de sua versão impressa, sem que recebesse qualquer forma de adaptação para 

web. 

Em um segundo momento foram agregados novos dispositivos e recursos disponíveis 

para a internet. O conteúdo disponível online ainda era uma transposição da versão impressa, 

pois os sites de notícias online apenas reaproveitavam as matérias publicadas no impresso, 

                                                           
6
 Tradução nossa da passagem: “el periodismo siempre ha ido modificando la información. Si antes tardaba um 

dia, luego fueron unas horas y ahora son segundos” (ESPADA, 2009, p. 15) 
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não havia uma produção de matérias feitas exclusivamente para a versão online. Na 

atualidade chegamos ao jornalismo online, que segue o estilo hipermidiático. 

 

nele constatamos que alguns jornais usam mais constantemente os recursos 

hipertextuais, disseminando os recursos multimídias que a rede oferece. Este estilo 

usa de muita interatividade e como produtor de notícias ou opinião é um grande 

trunfo para ser explorado. Este é um dos estilos que mais trabalham com as 

características e exigências da rede mundial. Os recursos multimídia presentes no 

estilo hipermidiático são a representação e a ligação entre o público e o produtor, 

intercambiando-os, a cada momento, nas posições de ator e de espectador da 

produção jornalística (DREVES et al, 2002, p. 3). 

 

Todos esses processos multimídias aproximam o leitor da produção e da disseminação 

da informação. A proximidade criada entre jornalistas e leitores, no que diz respeito à 

produção, composição e seleção do que será publicado é intensa. Além de proporcionar a 

interação com os diferentes recursos midiáticos disponíveis em um site de notícias online. A 

internet, a interatividade e uma diversidade de aparelhos e recursos tecnológicos, que antes 

chegavam apenas até os jornalistas e veículos de comunicação, agora também se tornam 

ferramentas disponíveis aos cidadãos em geral. Segundo Figueiredo (2004), esse fato cria o 

que André Gunthert designa como “fotógrafo de ocasião” e/ou “repórter de ocasião”; ou seja, 

aquele que não é profissional, mas passa a registrar fatos que são de seu interesse e coisas que 

são de seu convívio. 

O termo “fotógrafo de ocasião” se adaptaria hoje ao sujeito que, através de fotos e 

vídeos amadores, feitos com celulares ou câmeras de uso pessoal, acabam por registrar, por 

simples obra do acaso, acontecimentos que ganham visibilidade da mídia. Rebelo (2006) 

apresenta uma definição interessante para o termo, conforme o fragmento a seguir: 

 

o portador de telemóvel que encontramos no metro de Londres, na praia do Pacífico, 

nas cidades assoladas pelo Katrina ou que tortura nas prisões iraquianas, é o 

“fotografo de ocasião” contemporâneo. Com uma diferença: é que o seu objetivo 

não se limita à família ou ao grupo dos mais chegados. Dirige-se ao Universo 

tomado na sua globalização. Em vez de preencher álbuns de família intervém no 

campo dos media. E o “fotografo de ocasião”, excluído-se do espaço privado 

burguês e visando ostensivamente um público anônimo e coletivo, adquire o estatuto 

de “repórter de ocasião” (REBELO, 2006, p. 23). 

 

Os repórteres e fotógrafos de ocasião ganham grande visibilidade através da internet e 

da velocidade com que as imagens e vídeos amadores podem ser disponibilizados online, 

beirando, muitas vezes, o tempo real entre a gravação e a postagem. Em outras palavras, pelo 

fato de não se adequarem aos critérios de produção de notícia que as mídias e os jornalistas 

precisam seguir para que cumpram as responsabilidades éticas inerentes à profissão e aos 
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veículos midiáticos, os “fotógrafos de ocasião”, muitas vezes, disponibilizam online materiais 

de interesse coletivo, antes mesmo dos jornalistas e das mídias tradicionais.  

Para que possamos melhor entender o processo de produção na notícia no jornalismo 

online, é importante que destaquemos suas principais características. Os autores Bardoel e 

Deuze (2000) elegem quatro elementos que caracterizam o jornalismo online: a interatividade, 

a customização de conteúdo, a hipertextualidade e a multimidialidade. Porém, Palacios 

(1999), além dos elementos já citados acima, acrescenta ao jornalismo online outras 

características como: convergência, personalização e memória. Tais características 

representam as potencialidades disponibilizadas pela internet ao webjornalismo. Tendo isso 

em mente, ainda poderiam ser acrescentadas a instantaneidade – um dos principais atrativos 

do jornalismo online – e a atualização continua das informações na web, como elementos 

característicos deste meio. 

Sendo assim, retomamos abaixo, de modo breve, cada uma destas características, para 

que possamos, através delas, melhor entender a produção jornalística na web e sua 

convergência/divergência com os demais meios: 

 

Interatividade: Considerada por muitos como uma das principais características do 

webjornalismo, é o fator que possibilita ao leitor interferir na elaboração e/ou disseminação de 

informações, através de fóruns, comentários, ou até mesmo pela troca direta de e-mails entre 

jornalista e leitor. Além disso, conforme Machado (1997) a simples navegação pelo hipertexto 

compõe uma situação interativa. Sendo assim, é possível observar que não se trata apenas de 

interatividade, mas sim de um conjunto de processos interativos que se sobrepõem à notícia, 

fazendo com que o leitor crie relações não apenas com as informações noticiadas, mas 

também com outros elementos. 

 

Customização de Conteúdo/Personalização: É a possibilidade de o leitor configurar os 

produtos jornalísticos, conforme os seus interesses particulares. Para Palácios (2003), 

 

há sites noticiosos que permitem a pré-seleção dos assuntos, bem como a sua 

hierarquização e escolha de formato de apresentação visual. Assim, quando o site é 

acessado, a página de abertura é carregada na máquina do Usuário atendendo a 

padrões previamente estabelecidos, de sua preferência (PALACIOS, 2003, p. 4). 

 

Hipertextualidade: Aparece como uma especificidade do jornalismo online. Possibilita que 

ocorra a interligação de textos, imagens, vídeos, sons, gráficos e até mesmo publicidade 

através de links. Tais ícones estabelecem ligações com demais elementos relacionados à 
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notícia, que irão complementá-la ou, até mesmo, opor-se a ela como forma de criar polêmica 

sobre o tema. 

 

Multimidialidade/Convergência: Estas duas características devem ficar juntas, pois elas se 

relacionam diretamente. Pois, “no contexto do Jornalismo Online, multimidialidade, refere-se 

à convergência dos formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do 

fato jornalístico” (PALACIOS, 2003, p. 3). Isso possibilita que o conteúdo seja 

disponibilizado em diferentes plataformas e formatos. 

 

Memória: Sabemos que a internet nos oferece um espaço incomparavelmente maior do que 

os demais veículos como, por exemplo, a TV e o jornal impresso. A web permite um acúmulo 

maior de informações, que não se perdem com o tempo e ajudam a construir uma memória 

coletiva. Sendo assim, o jornalismo online nos proporciona um volume maior de informação, 

tanto no que diz respeito ao tamanho da matéria jornalística quando a conteúdos antigos que 

tenham algum tipo de relação com a notícia.  

 

Instantaneidade/Atualização Contínua: O acesso rápido e as atualizações quase que em 

tempo real dos acontecimentos, proporcionadas pela tecnologia, faz com que o webjornalismo 

esteja na frente dos outros meios de comunicação. O leitor não espera até o horário do jornal 

da TV ou do programa no rádio para ter acesso à informação que ele deseja. Ele não precisa 

esperar a chega do jornal impresso do outro dia para saber o desfecho da notícia lida pela 

manhã. O leitor é livre para escolher o que quer ler e como quer fazê-lo dentro de um fluxo 

contínuo e denso de informações. 

Após observar tais características é de grande relevância “perceber que as 

especificidades dos vários suportes mediáticos não implica colocá-los em contraposição”, 

(PALACIOS, 2003, p. 5), mas sim entender que eles se complementam. Ou seja, não existe a 

troca de suportes anteriores por suportes novos, existem sim trocas entre os dois. A ideia 

levantada por Pierre Lévy (1999) sobre um possível desaparecimento do jornalismo ou dos 

jornalistas como intermediários, em decorrência de novas tecnologias e do desenvolvimento 

da internet não nos parece viável. 

Tendo em vista que com a internet o fluxo e o volume de informações crescem de 

maneira quase incontrolável é essencial que haja a filtragem destas informações, tornando, 

assim, o trabalho realizado pelos jornalistas e meios de comunicação tradicionais ainda mais 

importantes. Dessa forma: 
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o movimento de constituição de novos formatos mediáticos não como um processo 

evolucionário linear de superação de suportes anteriores por suportes novos, mas 

como uma articulação complexa e dinâmica de diversos formatos jornalísticos, em 

diversos suportes, “em convivência” (e complementação) no espaço mediático, as 

características do Jornalismo na Web aparecem, majoritariamente, como 

Continuidades e Potencializações e não, necessariamente, como Rupturas com 

relação ao jornalismo praticado em suportes anteriores (PALACIOS, 2003, p. 6). 

 

Não há dúvidas de que as novas tecnologias alteraram as rotinas de produção 

jornalística, porém isso não faz com que se perca a antiga maneira de fazer jornalismo, mas 

sim que haja uma complementação e, por consequência, uma convergência entre o velho e o 

novo. 

 

estamos vivendo em uma cultura de convergência. Já estamos aprendendo a viver 

em meio aos múltiplos sistemas de mídia. As batalhas cruciais estão sendo travadas 

agora. Se nos concentrarmos na tecnologia, perderemos a batalha antes mesmo de 

começarmos a lutar. Precisamos enfrentar os protocolos sociais, culturais e políticos 

que existem em torno da tecnologia e definir como utilizá-los (JENKINS, 2009, p. 

292). 
 

Com base nas ideias de Jenkins (2009), é possível perceber que já não existe um tipo 

de mídia dominante, existem espaço e consumidores suficientes para todas elas. Além disso, 

as mídias têm a capacidade de suprir as diferentes necessidades de seus leitores através do 

trabalho de complementação que existe entre elas, através do qual é possível que uma supra as 

falhas da outra. 

Como as novas tecnologias e seu desenvolvimento contínuo, proporcionam uma 

democratização da informação, o consumidor é livre para escolher o que quer ver e “como” 

quer, pois a sociedade tem ao seu dispor uma gama de diferentes meios de acesso à 

informação. Ou seja, cada leitor irá procura o meio que melhor suprirá suas necessidades ou 

desejos e por essa razão não há um meio de comunicação dominante. 

Que os benefícios decorrentes da tecnologia são importantes e dignos de nossa atenção 

todos sabem. Porém, é preciso que também se analisem as consequências que os avanços 

tecnológicos trazem para a sociedade e seus impactos, por vezes negativos, na produção, 

disseminação e consumo da informação. A internet colocou em dúvida os elementos básicos 

que permeiam o jornalismo e que dizem respeito ao seu compromisso com a precisão, 

credibilidade e verdade. Nem tudo que está disponível na rede é verídico; é preciso que o 

jornalista e até mesmo os internautas tenham a consciência de sempre procurar por mais de 
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uma fonte durante a pesquisa. Procurar por sites confiáveis e, principalmente, checar as 

informações. 

 

a internet é um terreno de liberdade, mas é também um terreno de 

irresponsabilidade. O que há de lixo, invenção, mentira e maluquice na rede é 

impressionante. Cuidado com ela. Vale para a rede a regra básica de toda e qualquer 

apuração: verificar a informação. [...]. A verdade é que se chuta muito nessa área, 

como se a notícia em tempo real não tivesse de obedecer às mesmas regras adotadas 

nos jornais, no rádio e na TV. Ainda vivemos no faroeste eletrônico – o importante é 

ser o mais rápido no gatilho (MARTINS, 2005, p. 85). 

 

Quando avaliamos os pontos positivos e negativos entre o jornalismo online e o 

jornalismo tradicional, buscamos entender como eles convergem e se complementam. Em um 

primeiro momento, pode se observar a mudança nas redações que estão cada dia, mais 

informatizadas e colaborativas. A tendência é que, além da contratação de jornalistas 

exclusivos para produção de conteúdo online por parte das empresas do meio, exista também 

uma procura por profissionais multimídia que consigam trabalhar com mídias tradicionais e 

novas. 

Em um momento de convergência, as empresas procuram por profissionais com esse 

perfil: convergente. Que consigam trabalhar na produção de conteúdo para os mais diferentes 

tipos de mídia. A convergência chegou ao jornalismo, às mídias e principalmente aos 

jornalistas que precisam transitar com naturalidade e conhecimento entre diferentes meios. 

Na atualidade, a convergência está em alta e é possível prever que ela continuará 

assim, tornando-se cada vez mais forte, mas sem fazer com que cada mídia perca suas 

especificidades, pois precisamos da singularidade de cada uma para atender aos diferentes 

leitores/consumidores de informações. Depois de mapear o vasto número de angulações e 

conceitos abordados neste capítulo, passamos para a análise da cobertura jornalística feita 

pelo Jornal Zero Hora, nas suas versões impressa e online, sobre a Ocupação do Complexo de 

Favelas do Alemão do Rio de Janeiro, no ano de 2010, a qual será desenvolvida no próximo 

capítulo. 

Primeiramente, foi de grande relevância entender os diferentes conceitos de 

acontecimento, pois seria impossível desenvolver um trabalho de análise sem antes 

compreender o que constitui um acontecimento, como ele é construído, quais suas 

características e especificidades e, principalmente, entender como ele é disseminado e através 

de que estratégias e ferramentas este trabalho de enunciação é possível. Muitos conceitos e 

ideias foram encontrados, alguns convergentes e outros nem tanto, porém entre todos os 

conceitos mapeados os que melhor se encaixam ao material que iremos analisar são os 
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acontecimentos previstos e imprevistos trabalhados pelos autores Berger e Tavares (2010) e 

os acontecimentos mistos, que mesclam acontecimentos previstos e imprevistos, conceito este 

trabalhado por Sodré (2009). 

Escolhemos estes conceitos tendo em vista que o material a ser analisado trata-se de 

uma cobertura jornalística que se constitui de acontecimentos previstos, imprevistos e mistos. 

Após entender o que é acontecimento, foi preciso descobrir quem nos apoiaria na 

compreensão de como este acontecimento se tornará notícia. Neste ponto, vamos ao encontro 

dos autores Henn, Wolf e Mouillaud, que trabalham a produção da notícia através da pauta, 

valores-notícia e critérios de noticiabilidade. 

Entre os diferentes valores-notícia/critérios de noticiabilidade mapeados, colocamos 

em destaque o conceito de proximidade, pois a intenção central desta pesquisa é descobrir 

como a cobertura do acontecimento acima citado se utiliza de valores-notícia calcados na 

noção de proximidade e regionalidade, mediante as quais o acontecimento é associado ao 

contexto gaúcho, tanto na sua modalidade impressa quanto online. Sendo assim, é de muita 

importância o conceito de pauta trabalhado por Henn, pois é através da construção da pauta 

que tais critérios de noticiabilidade são colocados em prática, como forma de associar e 

aproximar o acontecimento geograficamente distante ao contexto gaúcho. Conforme afirma 

Alsina (2009), a proximidade geográfica do fato pressupõe um maior envolvimento, porém o 

autor relata também que nem sempre a proximidade será suficiente e destaca que através de 

efeitos psicológicos de identidade, envolvimento afetivo e principalmente a relevância do 

fato, podem aproximar o leitor da notícia. 

Através destes e dos demais valores-notícia, a mídia constrói o “enquadramento” 

trabalhado por Mouillaud e/ou a “angulação” trabalhada por Henn. Em ambos os casos, se34 

fala sobre um recorte da realidade feito para fortalecer o caráter regional da notícia como 

forma de aproximar o leitor. Porém, entre os dois conceitos, optamos por utilizar o termo 

“enquadramento” durante a análise dos materiais. Mouillaud (1997) se utiliza do termo 

enquadramento, conceito com origem na fotografia e no cinema, como um fragmento extraído 

de uma totalidade e seguido de uma focalização, que vai além do simples recorte da realidade 

defendido por Henn como angulação. 

Desta forma, Mouillaud (1997) nos dá um dos principais norteadores da nossa análise: 

o enquadramento, o principal fator a ser analisado. Através dele poderemos observar a 

existencia de fatores que carregam a notícia para o ambito regional. Sendo assim, gostariamos 

de destacar aqui este conceito. O enquadramento – a retirada de um fragmento do 

acontecimento – separa um “campo” do restante do acontecimento e através desta ação se cria 
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um “quadro” do acontecimento. No entanto, é preciso que se crie uma “moldura” para este 

quadro e, para isso, é feito o corte e a focalização deste “campo”. Tal ação faz com que se 

intensifiquem as relações existentes entre tudo que se encontra dentro do “campo” e as leve 

para um centro.  

O processo explicado acima dá origem à “cena”, a qual será noticiada, entre outras 

muitas que possam existir dentro de um mesmo acontecimeto. A cena é para Mouillaud 

(1997) a principal propriedade do enquadramento; é, portanto, “o local nativo do 

acontecimento” (1997, p. 61). Sendo assim, este é o conceito que nos guiará durante a 

leitura/análise das cenas do acontecimento, que foram escolhidas pelo Jornal Zero Hora, 

durante a cobertura da ocupação do Complexo de Favelas do Alemão. 

Outro ponto importante mapeado neste capítulo é a midiatização do acontecimento, 

sua disseminação e principalmete a interferência dos jornalistas nestes processos. A impressa 

não funciona como uma simples enunciadora do acontecimento, mas também como parte 

construrora de diferentes discursos e narrativas deste acontecimento. Acreditando nesta 

premissa nos apoiamos em Charaudeau (2007), que defende que tanto a mediação quanto o 

jornalista, ao produzirem a notícia, acabam por fazer uma interpretação, mesmo que de 

maneira inconsciente. Conforme o autor, os jornalistas estão baseados, muitas vezes, em suas 

vivências e em mediações com base em interesses e/ou critérios particulares. Tal 

interpretação/releitura do acontecimento é reproduzida aos leitores/receptores da notícia.  

Com base neste conceito, buscaremos entender, através da análise que será 

desenvolvida no próximo capítulo, como esta interpretação/releitura do acontecimento é feita 

na cobertura jornalística que temos como objeto de estudo desta pesquisa. Além disso, 

também pretendemos observar como as diferentes narrativas e discursos constroem este 

acontecimento e se realmente existem narrativas e discursos diferenciados entre os dois 

subcorpus (Zero Hora online e impressa). 

Avaliando que, entre os dois subcorpus que vamos analisar, está a versão online do 

Jornal Zero Hora, foi de grande relevância mapear as principais características do jornalismo 

online. Sendo assim, nos apoiaremos nas categorias destacadas pelos autores Bordoel e 

Deuze, complementando com algumas características trabalhadas por Palacios. Tais 

características, conforme já mencionado nesta pesquisa, são: interatividade, customização de 

conteúdo/personalização, hipertextualidade, multimidialidade/convergência, memória e 

instantaneidade/atualização contínua. 

Destacamos aqui que, todas as características acima citadas serão de grande 

importância no capítulo de análise, pois é com base nesses conceitos que teremos a 
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possibilidade de analisar os conteúdos online da cobertura jornalística que temos como nosso 

objeto de estudo. 

Após entendermos as características do jornalismo online, vamos ao encontro das 

muitas transformações e adaptações que este novo meio traz para a produção, disseminação e 

midiatização das notícias. A primeira mudança notada é a perda do imperialismo das mídias 

de massa e, por consequência, uma democratização da informação, na qual o sujeito pode 

escolher o que deseja ver e/ou ouvir e principalmente através de que meio o fará. Porém, 

seguindo a ideia de Jenkins (2009), que será um de nossos norteadores nesta questão, não 

existe mídia dominante, mas existem espaço e consumidores para todos os meios. Por isso, de 

forma alguma podemos pensar na eliminação ou na troca de um meio pelo outro, pois eles não 

se excluem, mas se completam, fazendo um trabalho de cooperação e interação. Entre os 

autores estudados, muitos conceitos foram levantados, mas algumas ideias e hipóteses 

destacadas por eles se encaixam melhor no estudo que iremos realizar. 

Destas ideias, destacamos o trabalho de Rebelo (2006) sobre a explosão tecnológica e 

a influência que ela trouxe para os jornalistas; os veículos de comunicação e o sujeito comum, 

que antes era apenas receptor e hoje se torna também produtor e disseminador de conteúdos, 

passando, também, a interferir e, muitas vezes, a pautar as mídias tradicionais. 

Trabalharemos, então, com a ideia da descentralização dos enunciadores, pois atualmente 

muitos produzem para muitos. Desta forma, o sujeito comum também passa a registrar e 

disseminar informação, e para conceituar este fenômeno nos apoiaremos nos conceitos de 

“fotógrafo de ocasião” e “repórter de ocasião” de André Gunthert, destacados por Figueiredo 

(2004). Estas nomenclaturas nos auxiliaram durante as análises do material online para avaliar 

se existiu a participação do sujeito comum na construção de seu conteúdo. 

Desta maneira, reunimos aqui os principais conceitos e ideias que iram nos guiar no 

decorrer do próximo capítulo, o qual reunirá a análise de dois subcorpos, a cobertura realizada 

pelas versões online e impressa do Jornal Zero Hora sobre a invasão do Complexo de Favelas 

do Alemão no ano de 2010. 

 

 

 

 



45 

 

 

4 ZERO HORA: EXPLICANDO A OCUPAÇÃO ATRAVÉS DE OPERADORES 

GAÚCHOS 

 

Este capítulo tem como objetivo estudar as estratégias jornalísticas, considerando a 

cobertura do Jornal Zero Hora sobre a ocupação do Complexo do Alemão (RJ), em 2010. Tal 

análise compreendeu três momentos deste acontecimento – antes da invasão (de 20 a 22 de 

novembro de 2010), durante a ocupação (de 23 a 27 de novembro de 2010) e depois da 

ocupação (de 28 a 30 de novembro de 2010). Foi desenvolvida através de dois subcorpus: a 

modalidade impressa, que iremos chamar de MI; e a modalidade online do Jornal Zero Hora, 

abreviada como MO. Examinaremos como foram utilizados os valores-notícia nas 

angulações, calcados pela noção de proximidade e regionalismo e como o acontecimento é 

associado ao contexto gaúcho. 

O título deste capítulo é autoexplicativo, tendo em vista que esta análise nada mais é 

do que a busca da descrição dos operadores gaúchos, através do quais o Jornal Zero Hora faz 

a leitura e interpretação dos fatos relativos à ocupação do complexo de favelas do Alemão no 

Rio de Janeiro. Busca-se, então, entender as especificidades de cada uma das construções nos 

respectivos formatos e, ao mesmo tempo, entre os dois – o impresso e o digital. 

Evidentemente, os questionamentos valorizam parte de um maior número de aspectos que 

caracterizam as coberturas que serão estudadas, porém tanto as que foram mencionadas acima 

como outras a serem examinadas na pesquisa sugerem perguntar: Como a mesma publicação 

jornalística produz dois tipos de acontecimento e como os mesmos se destacam? 

Examinaremos como se apresentam as estratégias, através das quais o jornalismo não 

só expõe, mas intervém na realidade, o que significa dizer que estas coberturas não deixam de 

ser modalidades de intervenção que o jornalismo faz no processo social, segundo 

procedimentos técnicos e discursivos. Também buscamos entender, através da análise de 

murais interativos, a participação do leitor/cidadão comum na cobertura realizada pelo Jornal 

Zero Hora. Serão analisadas 11 edições da versão impressa do Jornal Zero Hora, no período 

de 20 a 30 de novembro de 2010, reunindo um total de 1.576 páginas, das quais 46 são 

inteiramente dedicadas à cobertura, mas este número sobre para 77, se somarmos todos os 

conteúdos que abordaram a invasão do Complexo de Favelas do Alemão como tema, a 

exemplo de charges e tiras, gêneros textuais que não integraram o corpus desta pesquisa. 
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Na versão online analisamos o fluxo de notícias de 11 dias (o mesmo período da 

versão impressa), reunindo 126 matérias relacionadas à operação, das quais 22 sofreram 

atualizações durante a cobertura. 

 

4.1 ESTRATÉGIAS DA EDIÇÃO IMPRESSA: DE GAÚCHOS PARA GAÚCHOS 

 

Apresentaremos, nesta seção, a identificação e análise das estratégias usadas pelo 

Jornal Zero Hora, no período de 20 a 30 de novembro de 2010, para contar/explicar o 

acontecimento através de operadores discursivos associados ao contexto dos gaúchos, com a 

finalidade de criar a ideia de coletividade e regionalismo e desta forma fortalecer os laços 

afetivos e o “contrato de leitura” entre ZH e seus leitores. 

A análise foi feita por edição e cada dia analisado foi nomeado com o título da matéria 

mais significante da edição. As características observadas e relevantes para esta pesquisa 

englobam: texto, imagem, títulos, lead, box, gráficos e as possíveis radiações do 

acontecimento para além da cobertura jornalística feitas pelo veículo.  

Destacamos que as charges são citadas na análise, mas não servirão como objeto de 

estudo, tendo em vista que ela foge da cobertura jornalística e se encaixaria na editoria de 

opinião/entretenimento. Outro ponto a ser observado na análise são as trocas existentes entre 

o meio impresso e online de ZH, as quais dizem respeito à ação de direcionar o leitor de uma 

mídia para o outro como, por exemplo, na edição impressa encontramos um box com o 

seguinte texto: “Confira a galeria de imagens da megaoperação em zerohora.com” ou 

quando a versão online direciona o leitor para a edição impressa. 

 

 

4.1.1 O acontecimento ainda não “ingressou” (20, 21 e 22/11/2010) 

 

Na edição do dia vinte de novembro de dois mil e dez, não existe nenhuma matéria 

relacionada à invasão do Complexo de Favelas do Alemão, ou ações “terroristas” dos 

traficantes do Rio de Janeiro. Da mesma forma, na edição de domingo, vinte e um de 

novembro de dois mil e dez, o jornal não traz nenhum conteúdo referente à ocupação do 

Complexo de Favelas do Alemão. Existem apenas conteúdos relacionados à temática de 

combate ao tráfico de drogas, mas sem ligação com os fatos ocorridos no Rio de Janeiro. O 

mesmo se pode dizer da edição do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dez, por não 
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existir ainda nenhum tipo de informação sobre a Ocupação do Complexo de Favelas do 

Alemão.  

 

4.1.2 “Novo pesadelo” (23/11/2010) 

 

Pela primeira vez, o acontecimento ganha as páginas do Jornal Zero Hora, aparece de 

maneira discreta na editoria de polícia, na página 47 da edição (Imagem 1). 

Imagem 1 

 

A estreia das notícias sobre a ocupação do Complexo do Alemão ocorreu com uma 

matéria de meia página intitulada “Novo pesadelo Ataques do tráfico põem polícia em alerta 

no Rio”, acompanhada pelo lead “Para autoridades fluminenses, arrastões são uma reação 

contra o plano de pacificação das favelas”. Como estes fatos rompem o cotidiano, eles 

ganham status de um acontecimento imprevisto. Berger e Tavares (2010) propõem esse 

comportamento através de seus estudos e afirmam que isso acontece por se tratar de fatos que 

acontecem de forma inesperada.  

O texto faz comparação com fatos ocorridos no ano de 2006 em São Paulo e relata que 

os bandidos possuem as mesmas motivações em ambos os casos, destacando também as 

causas específicas dos ataques no Rio de Janeiro. São relatadas as atitudes que deverão ser 

tomadas para amenizar a situação. Como forma de dar mais credibilidade às informações, são 
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utilizados dois discursos de autoridade, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio 

Cabral Filho e do Secretário de Segurança Pública José Mariano Beltrame. 

Quando é feita a referência ao Secretário José Mariano Beltrame, podemos observar 

pela primeira vez a ação de aproximar o fato acontecido ao leitor gaúcho. Isto fica evidente no 

seguinte trecho do texto: “O Secretário de Segurança Pública do Rio, o gaúcho José Mariano 

Beltrame [...]”. Assim, o regional ganha espaço dentro do texto e do acontecimento, como 

uma forma de mostrar que o RS está de alguma maneira ligado ao fato.  

A notícia traz duas imagens de veículos queimados e um pequeno box intitulado 

“Histórico do medo”, com um breve histórico sobre os mesmos tipos de ataques já ocorridos 

no Rio de Janeiro em anos anteriores. Também encontramos nesta página outra notícia curta 

relacionada ao acontecimento, “Tiros à noite em cabine da PM”, conta sobre mais um ataque 

terrorista feito por traficantes no RJ. 

Observamos que nesta edição as informações sobre o acontecimento são oriundas de 

uma agência de notícias, o que indica que até o momento o jornal ainda não possuía contato 

direto com o fato; mantendo, naquele momento, certo afastamento físico e pessoal dos 

acontecimentos no Rio de Janeiro. 

 

 

4.1.3 “Conexão gaúcha” (24/11/2010) 

 

Nesta edição, os acontecimentos do RJ ganham reportagem especial e as páginas 4 e 5 

do Jornal Zero Hora (Imagem 2). Pela primeira vez, os olhos de ZH se voltam com mais 

atenção aos fatos que se sucedem no RJ, e a explicação é simples. Existe uma “conexão” do 

acontecimento com o regional e isso faz com que o veículo construa uma narrativa e escolha 

uma angulação sobre os acontecimentos distantes, através da qual seja possível “atingir” o 

leitor gaúcho com quem o jornal deseja criar/manter um vínculo.  

A matéria destaca esta estratégia, explicitamente através do título: “Conexão Gaúcha. 

Explosivos roubados no RS alertam o Rio” (pg. 4). Para ilustrá-la, são utilizados um gráfico e 

uma foto: o gráfico traz informações sobre os explosivos roubados em Gravataí (RS) e Jundiaí 

(SP). A foto que está posicionada acima do título mostra um camburão e policiais da PM na 

ocupação da favela de Manguinhos, fazendo referência, em sua legenda, às operações feitas 

há alguns meses pela PM. O título colocado de forma atrativa para chamar a atenção dos 
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leitores logo é amenizado pelo lead do texto. Quando o leitor visualiza o título, compra a ideia 

de que os explosivos gaúchos de fato estão sendo utilizados pelos traficantes no Rio de 

Janeiro, criando assim um laço de proximidade com o público local. Vai, assim, ao encontro 

das estratégias discursivas trabalhadas por Fausto Neto, “[...] como forma de seduzir, 

combater, convencer, incitar à tomada de posições de situações modalizadoras definidas ao 

nível da “trama dos relatos”” (1988, p. 119). 

 

            Imagem 2 

 

Porém, logo após o título, nos deparamos com um lead que derruba o título sedutor, no 

seguinte trecho: “[...] Ontem surgiu a suspeita de que 500 quilos de explosivos reforçariam 

os ataques. Metade da carga teria sido roubada no Rio Grande do Sul”
7
 Ou seja, não existem, 

até o momento, informações capazes de comprovar que os explosivos utilizados no RJ teriam 

procedência gaúcha. Apesar disso, a possibilidade de que haja uma conexão com o RS é 

suficiente para criar vínculos de proximidade e de reconhecimento com os leitores. Pois, 

conforme Alsina, “o reconhecimento de uma realidade pressupõe um maior envolvimento. 

[...] O reconhecimento de uma realidade pode aumentar o interesse por ela e, por conseguinte, 

o envolvimento do sujeito” (ALSINA, 2009, p. 149). 

                                                           
7
 Grifo nosso 
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Ao longo do texto, novamente, é feita a referência ao Secretario de Segurança Pública 

do RJ José Mariano Beltrame como “o gaúcho” e, de forma coloquial, ZH informa que o 

secretário “mandou um recado para a ZH”, seguido de uma declaração, de certa forma 

ameaçadora, de José Beltrame, cujo conteúdo é “Quem atravessar o caminho do Rio que se 

pretende [conquistar] será atropelado!”. Tal “recado” publicado pelo veículo unido à 

identificação do secretário como gaúcho se mostra como uma estratégia para marcar a 

característica gaúcha de peleador
8
. 

Na página 5 da respectiva edição, aparece pela primeira vez o relato do enviado 

especial do Jornal Zero Hora ao RJ. Como espécie de um relato testemunhal, traz a matéria “É 

pior do que o normal?”. Logo no início do texto, é perceptível que se trata de um relato do 

jornalista sobre a situação com a qual ele se deparou. A cidade que há dias sofre ataques dos 

traficantes e o evento internacional sobre futebol que ocorria em Copacabana.  

Ele faz seus relatos com base em depoimento de moradores do RJ e de empresários 

internacionais que se estavam na cidade. O texto é acompanhado de uma foto da moradora da 

Zona Norte do Rio de Janeiro que, após tiroteio, exibe um cartaz pedindo paz. Na mesma 

página, existe um gráfico que relata a cronologia dos ataques que ocorrem na cidade desde o 

domingo (21/11). Um box é utilizado para ligar o texto ao conteúdo multimídia disponível no 

site do veículo. Aqui, observamos pela primeira vez a troca existente entre os formatos 

impresso e online do nosso objeto de estudo. 

 

4.1.4 “Guerra do rio” (25/11/2010) 

 

O assunto, Rio de Janeiro ganha capa do Jornal Zero Hora (Imagem 3) pela primeira 

vez, mesmo que de maneira discreta, ocupando apenas, a metade do espaço de capa, no dia. 

Porém, ZH apresenta foto e chamada fortes com a imagem um carro que está em chamas e 

logo abaixo a chamada: “O Rio em chamas”. 

                                                           
8
 s.m. Bras. (RS) Aquele que briga ou peleja (peleia) facilmente; brigão; turbulento. (Dicionário Aurélio/versão 

online, 2013). http://www.dicionariodoaurelio.com/Peleador.html acessado em 26/06/2013. 

http://www.dicionariodoaurelio.com/Peleador.html
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                                 Imagem 3 

 

 

Vale destacar a forma como o veículo faz referência a si mesmo na capa com o 

seguinte texto: “ZH descreve uma noite de pesadelo [...]”. Conversando de forma direta e 

pessoal com o seu leitor, pois o jornal se destaca neste caso como o próprio enviado especial.  

Na página 2, da edição existe um pequeno gráfico, utilizado diariamente para mostrar 

as notícias e reportagens da edição anterior, mais comentadas pelos leitores. Nesta ilustração, 

é destacada a matéria sobre os explosivos roubados no RS, os quais seriam usados no RJ, 

como sendo a mais comentada entre todo o conteúdo veiculado na edição anterior do jornal.  

Novamente, nas páginas 4 e 5 (Imagem 4), foi publicada uma reportagem especial da 

edição que estampava as ações terroristas no RJ, intitulada “Guerra do Rio. Jornada de 
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terror”.  A matéria foi produzida pelo repórter especial de Zero Hora e o texto relata a noite 

mais violenta desde o início da onda de atentados. 

Imagem 4 

 

Utilizando as mesmas palavras do jornalista, a “ZH fez uma incursão na guerra do 

Rio”. Desta forma, a reportagem é construída como um diário e tem os acontecimentos 

relatados de forma cronológica. A partir daí, o horário em que os fatos ocorreram ganham 

destaque e funcionam como subtítulos que guiam o leitor.  

A reportagem mencionada traz quatro fotos: a principal mostra um ônibus em chamas 

em Belfort Roxo; as outras três, são menores e exibem os moradores que testemunham os 

atentados; a cabine da polícia com as marcas do ataque em Duque de Caxias e um carro 

completamente destruído. No fim do texto, existe uma chamada que direciona o leitor para 

outra matéria relacionada ao mesmo fato, o que é comum em uma cobertura jornalística de 

grande porte. 

Na página 8 (Imagem 5), encontra-se a matéria para onde o leitor foi direcionado com 

o título: “ A tática para frear o tráfico”. O texto trata sobre as estratégias e ações feitas pela 

polícia como tentativa de inibir os atentados dos traficantes. Não há fatos para ilustrar o texto, 

mas a reportagem apresenta um gráfico de meia página intitulado “A geografia dos 

confrontos”.  
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                   Imagem 5 

 

Na página, ainda encontramos como complemento do texto uma arte que podemos 

considerar aqui, como um box com “O balanço do front”, expondo diferentes dados 

quantitativos sobre os atentados e as ações previstas e as já efetuadas pela polícia. Nesta 

edição não encontramos marcas regionalistas, mas novamente é criado um link, através de um 

box, com o conteúdo disponibilizado no site do veículo. 

 



54 

 

 

 

4.1.5 “O crime acuado” (26/11/2010)  

 

A suposta guerra civil no Rio de Janeiro ganha de vez a capa do Jornal Zero Hora e os 

holofotes do mundo. Nesta edição, o RJ estampa a capa da ZH (Imagem 6) com a seguinte 

chamada: “Crime acuado”, acompanhada da imagem de tanques de guerra e policiais 

armados, além de uma imagem em tamanho menor da fuga dos traficantes da Vila Cruzeiro 

para o Complexo de Favelas do Alemão, a qual ficou conhecida no mundo todo e podemos 

dizer que se tornou símbolo da operação de pacificação das favelas do RJ. 

                              Imagem 6 

 

Na capa, ainda encontramos mais duas pequenas chamadas também relacionadas aos 

acontecimentos no Rio de Janeiro. Nesta edição, logo percebemos que a reportagem, tem 

como finalidade mostrar o crime acuado e amedrontado pelas forças policiais, tal fato é 

perceptível através da capa. 
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 Mas fica ainda mais fácil observar esta angulação e narrativa escolhida pelo veículo 

através das matérias que se seguem. Comecemos pelos textos e imagens das páginas 4 e 5 

(Imagem 7), a primeira estampa apenas a imagem de um policial de arma em punho andando 

entre a fumaça, com veículos incendiados ao fundo. 

        Imagem 7 

 

Na página 5, o título “Guerra do Rio” já utilizado na edição anterior é reutilizado no 

texto produzido pelo enviado especial, que exalta a ação dos policias, que acuaram os 

traficantes que fugiram de forma desesperada. No pé da página, o leitor é direcionado a ler 

sobre a transmissão ao vivo do combate armado no Complexo de Favelas do Alemão, o 

jornalismo e jornalistas viram pauta. 

O trabalho de cobertura ao vivo da mídia ganha a página 8 (Imagem 8) da edição, com 

o titulo “Ao vivo, o tráfico”. No texto, é feito um breve histórico sobre outras coberturas ao 

vivo de confrontos armados que marcaram a história do jornalismo, colocando esta cobertura 

como um acontecimento jornalístico que também ficará marcado na memória dos jornalistas e 

de toda a população. A página também traz imagens feitas pelo helicóptero da Rede Globo e 

um pequeno gráfico mostrando a rota de fuga dos traficantes. 
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                     Imagem 8 

 

Tal fato vai ao encontro do que Traquina (1993) coloca sobre o acontecimento dessa 

natureza que da mesma forma com que ele é capaz de criar a notícia, a própria notícia relatada 

a partir do discurso jornalístico, também pode criar acontecimentos. Neste caso a própria 

cobertura ao vivo, acabou por tornar-se um acontecimento a parte. No pé de pagina 

novamente aparece uma chamada direcionando o leitor para a próxima matéria relacionada ao 

acontecimento.  

Porém, na página 12 (Imagem 9) a angulação da matéria muda, agora não se fala mais 

no trabalho da mídia, mas sim, das pessoas que ficaram no fogo cruzado durante os tiroteios. 
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Com o título “Na linha de frente. O Iraque veio até a gente”, o texto vem acompanhado por 

uma foto da favela tomada por uma grande nuvem densa e cinzenta. Esta publicação busca 

mostrar a visão dos moradores que vivenciaram o combate entre traficantes e polícia. Além de 

relatos de pessoas que foram atingidas por balas perdidas. 

 

                      Imagem 9 

 

Um gráfico é utilizado para mostrar a escala da violência no RJ desde o início dos 

atentados, o qual mostra que o pico de mortes ocorre no dia 24/11 e o pico de veículos 

incendiados no dia 25/11. Novamente, um pequeno box no canto da página apresenta um link 

com vídeos produzidos pelo enviado especial, disponibilizados no site da ZH e o leitor é 

redirecionado a outro texto sobre o mesmo fato, porém com uma nova angulação. 
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A página 14 (Imagem 10) traz um gráfico explicando a maior ação ofensiva feita no 

Brasil contra o tráfico. Nele podemos encontrar o número de veículos utilizados e as 

características de cada um, além de um mapa das ações da polícia e marinha. Nesta página, o 

jornalismo é tomado novamente como pauta, no texto “Mundo olha o confronto”, fazendo um 

breve relato sobre a repercussão do acontecimento na mídia mundial. No pé da página, há 

outro redirecionamento do leitor para um novo enquadramento do fato. 

                Imagem 10 

 

Seguindo o direcionamento do jornal, vamos para a página 16 (Imagem 11) a qual traz 

o relato da participação dos militares na operação, dando destaque aos militares que chegaram 

para dar apoio ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela polícia e marinha. A matéria 

é ilustrada por uma imagem dos militares e um tanque de guerra, seguida pelo titulo: “Reforço 

militar. Após marinha, a vez do exercito”. 

 Na mesma página, encontramos o relato do editor do Portal DefesaNet expondo a sua 

opinião sobre os fatos que ocorrem no RJ. Um gráfico sobre ações anteriores das forças 
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armadas no Rio de Janeiro. No pé da página há novo redirecionamento do leitor para uma 

matéria com um enquadramento diferenciado 

    Imagem 11 

 

Na página 18 da edição (Imagem 12), há uma análise dos fatos, feita pelo diretor do 

filme Tropa de Elite, a pedido do Jornal Zero Hora, com o título: “Vida real. A análise do 

diretor de Tropa de Elite a ZH”. O texto foi produzido pelo crítico de cinema da Zero Hora, 

após entrevista com o diretor/cineasta José Padilha. Além de relatar sua opinião, o cineasta 

faz algumas comparações entre o filme Tropa de Elite e a ação policial que estava sendo feita. 
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Na foto, estão agentes do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) em ação 

na Vila Cruzeiro; foto utilizada como estratégia para fazer referência ao filme Tropa de Elite. 

Trata-se de um relato específico produzido diretamente para Zero Hora, obedecendo, assim, a 

um processo específico de construção de pauta. 

Imagem 12 

 

Ainda na imagem 12, encontramos o texto intitulado “Realidades opostas em 24 

horas”. A partir dele, foi relatada a experiência de pessoas que estavam de passagem pelo RJ 

durante os atentados. Para tanto, ZH se apoiou no depoimento de gaúchos e aqui nos 

deparamos novamente com a aproximação com a identidade gaúcha, na medida em que 

gaúchos viram atores, falando para conterrâneos.  
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Porém, neste caso, o vínculo com o acontecimento não se dá pela proximidade 

geográfica, mas pelo sentido de coletividade e sentimentos afetivos, por se tratar de pessoas 

que têm um fato em comum com os leitores, pois são ambos gaúchos. O que confirma a ideia 

de Alsina de que, “o envolvimento não funciona somente através de mecanismos tão simples 

como os mecanismos topográficos. Funciona, também, através de efeitos psicológicos de 

identidade, envolvimento afetivo, etc.” (2009, p. 150). 

A página 28 (Imagem 13) desta edição traz, pela primeira vez, o relato com a opinião 

de ZH sobre os acontecimentos do RJ, o texto não possui imagens, mas uma ilustração com 

um traficante armado dentro da cabeça do Cristo Redentor. 

 

               Imagem 13 

 

 

No texto intitulado “Guerra Civil no Rio”, encontramos um relato breve sobre os fatos 

que ocorrem no RJ e uma opinião forte que expressa de forma clara que os acontecimentos no 

Rio são uma guerra de todos os brasileiros e não um acontecimento isolado. Conforme o 

artigo trata-se de um problema nacional tendo em vista que todo o país alimenta o mercado do 

tráfico de drogas.  
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Desta forma, o jornal expõe sua opinião e ao mesmo tempo fortalece seus laços de 

credibilidade e preocupação com o conteúdo destinado aos seus leitores, os quais, por 

consequência, sentem-se seguros para manter seu vínculo com o veículo. Ao mostrar sua 

opinião, o jornal propõe ao consumidor de seus conteúdos, analisar a imparcialidade das 

matérias publicadas em relação à opinião particular do jornal. 

 

4.1.6 “Olhos no Rio” (27/11/2010)  

 

 Pelo terceiro dia consecutivo, o RJ é capa de Zero Hora (Imagem 14), desta fez, com a 

foto de um soldado baleado na operação. Além disso, a reportagem traz um pequeno sumário 

que indica as páginas que trazem conteúdos sobre a ocupação das favelas.  

                        Imagem 14 

 

Apesar da evidente presença do assunto RJ no Jornal Zero Hora, duas pequenas 

chamadas são contaminadas com referências ao universo gaúcho: “Polícias do RS enviam 

reforços”, “ZH percorre cenário do confronto”, as quais acompanham a chamada principal, 

“Tropas cercam o tráfico no Rio”. As pequenas chamadas configuram-se como fatos que 

envolvem vínculos próximos com o Rio Grande do Sul. 
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 O conteúdo sobre o RJ tem início na página 4 (Imagem 15), com o titulo “Uma 

incursão pela Vila Cruzeiro”, ilustrado pela imagem de motocicletas abandonadas pelos 

traficantes. A matéria narra à situação da Vila Cruzeiro e dos moradores após a ocupação feita 

pela polícia, mas destaca também as reclamações de algumas pessoas que acusaram os 

policiais de invadir e saquear algumas casas. No canto da página, há um box apresentando um 

link da matéria, com os matérias multimídias disponíveis no site de ZH. 

 

               Imagem 15 

 

 Na página 5 (Imagem 16), a ilustração de traficantes armados que disparavam contra 

policias e jornalistas antes de recuaram, na quinta-feira (25/11/2010), é seguida por um relato 

especial de Humberto Trezzi, que habitualmente escreve a coluna sobre segurança, 
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fornecendo um ângulo gaúcho sobre o acontecimento no Jornal Zero Hora. No fim da coluna, 

surge novamente a indicação do veículo para a próxima matéria sobre o RJ. 

 

       Imagem 16 

 

A seguinte frase: “Segundo ato. o tráfico está sitiado” aparece intitulando o texto da 

página 6 (Imagem 17), que conta sobre o sucesso na ocupação da Vila Cruzeiro e a atual 

situação do cerco ao Complexo de Favelas do Alemão. 
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Para ilustrar o texto, há a imagem das Tropas do Exército e Policias Militares que 

ocupam as entradas das favelas. No fim da página, um gráfico mostra a região conflagrada. 

            Imagem 17 

 

Na página 10 (Imagem 18), a cobertura da mídia vira pauta novamente. Desta vez, 

através de uma entrevista com a repórter do Globocop Tatiana Nascimento, responsável pela 

cobertura ao vivo das imagens de fuga dos traficantes. Intitulada “Pensamos: o que a gente 

está vendo?”, a entrevista questiona a experiência vivida pela jornalista. 
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Além de termos aqui a mídia retratando a mídia, também encontramos novamente a 

tentativa de aproximação do leitor gaúcho, pois a repórter que testemunha a matéria é gaúcha 

da cidade de Pelotas e tal informação é destacada logo na introdução da entrevista, prendendo 

a atenção dos leitores que também são gaúchos e, por consequência, se identificam com a 

jornalista. 

         Imagem 18 

 

A entrevista traz uma foto da jornalista e a imagem da fuga dos traficantes capturada 

pelas câmeras do Globocop, helicóptero da TV Globo. Na página, ainda encontramos algumas 

notas curtas relacionadas com as ações no RJ e no pé da página, como de costume, o leitor é 

direcionado para a próxima matéria. 
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 A página 12 (Imagem 19) tem um papel muito importante: relatar a ação dos gaúchos 

no RJ para os leitores gaúchos que estão observando do Rio Grande do Sul os fatos ocorridos 

no Rio de Janeiro. Com o título: “Tropa de ajuda. Policiais gaúchos seguem para o Rio”. 

                  Imagem 19 

 

O texto narra à preparação dos policiais gaúchos para as atividades no Rio de Janeiro e 

tal fato fica registrado através da imagem que ilustra a matéria. No texto, foi possível observar 

a valorização do regional e o distanciamento dos que não são gaúchos, mas isso fica óbvio no 

texto no momento em que o militar mineiro que foi enviado para o Rio junto com os gaúchos 

é chamado de “estrangeiro”, no seguinte trecho: “O único estrangeiro da equipe, um mineiro 

que morou 20 anos no Rio, diz que estão todos motivados”.  

Ao referir-se ao policial como ‘estrangeiro’, ele é distanciado do regional e é retirado 

da ideia de coletividade que os gaúchos compartilham com os demais membros da equipe que 

são gaúchos também. Na página, também encontramos uma matéria e um pequeno box que 
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fazem referência à participação das pessoas em redes sociais online para a divulgação dos 

atentados no RJ.  

Neste box, os repórteres de ocasião e fotógrafos de ocasião, conceituados por 

Gunthert, além de produzirem conteúdos, viram pauta pela grande repercussão e importância 

que a interação destas pessoas teve em relação aos acontecimentos. Através de diferentes 

plataformas midiáticas e redes sociais da web, o cidadão comum foi capaz de informar e 

disseminar conteúdos. Porém, devemos destacar que tal atividade do sujeito foi feita sem 

preocupações éticas ou critérios jornalísticos utilizados pelas mídias profissionais. 

Os olhos do mundo voltados para o Rio de Janeiro são destaque na página 16 (Imagem 

20), na qual o texto relata as opiniões e preocupações expostas pelos veículos midiáticos do 

mundo, relacionando a situação em que o Rio de Janeiro se encontrava e a capacidade do país 

em sediar dois grandes eventos como a Copa do Mundo e Olimpíadas. 

  Imagem 20 

 

 O texto é ilustrado por imagens de sites internacionais que vincularam conteúdos sobre 

os atentados do RJ. Ao lado da matéria, um gráfico expõe o aparato policial disponível, 

utilizados na ocupação e pacificação das favelas. Na edição, três colunas trataram o Rio de 

Janeiro como assunto principal. O editorial também traz o assunto novamente acompanhado 

de um artigo assinado sobre os atentados do Rio, materiais que podem ser encontrados no CD 

de imagens que está em anexo.  
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4.1.7 “O ultimato ao tráfico” (28/11/2010) 

 

 O Rio de Janeiro é capa novamente (Imagem 21) e traz como ilustração a imagem 

mais marcante e representativa da cobertura midiática feita do acontecimento. A chamada 

principal: “O ultimato ao tráfico”, acompanhada da imagem da fuga dos traficantes da Vila 

Cruzeiro para o Complexo de Favelas do Alemão. Além dessa chamada principal, existem 

mais quatro pequenas chamadas que fazem referência aos acontecimentos. 

                          Imagem 21 

 

 Na página 2 (Imagem 22) desta edição, surge, pela primeira vez, a carta do editor para 

falar sobre a cobertura dos acontecimentos do RJ. A carta intitulada “Em qualquer hora, em 

qualquer lugar” traz a foto de dois jornalistas de ZH, retratados no próprio território da 

ocupação, os quais contam em detalhes a sua trajetória pela cobertura. Aqui, encontramos 
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marcas de grande importância nesta análise, pois o fator regional ganha destaque e o caráter 

pessoal toma conta do texto. 

                    Imagem 22 

 

O fator pessoal aparece quando o editor relata que um dos jornalistas deveria ir ao 

aniversário de 70 anos de sua mãe, mas mesmo assim abriu mão do momento em família, 

porque os jornalistas da Zero Hora estavam “em qualquer hora, em qualquer lugar, em 

qualquer situação”. Logo após este trecho, o cotidiano dos jornalistas no RJ é narrado em 

detalhes, como, por exemplo, o que eles comiam e a quantia de horas que dormiam. Com isso, 

eles deixam de ser “jornalistas” aos olhos dos leitores e passam a ser seres humanos “comuns” 

como os gaúchos que leem Zero Hora. Através do texto, o jornal faz autorreferência aos seus 

processos editoriais. 
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O caráter humano dos jornalistas fica exposto através do relato de fatos particulares de 

suas vidas, como a “festa de aniversário da mãe”, a mala que ele sempre deixa “pré-

arrumada”, o churrasco de família. Tais narrativas aproximam o leitor, nesta situação, não do 

fato, mas dos jornalistas que presenciaram os fatos. No fim do texto fica destacado o trabalho 

feito pelos os repórteres com tanto êxito e dedicação “para oferecer aos milhares de leitores e 

ouvintes um olhar gaúcho para este acontecimento sombrio e histórico”. O trecho evoca o 

lema e o próprio “contrato de leitura” do jornal: “de gaúchos para gaúchos” e fortalece o laço 

entre os leitores e ZH. 

 A página ainda traz a imagem de capa da edição do dia vinte e cinco de novembro de 

dois mil e treze, a nota que acompanha a foto contém o nome do repórter e destaca que ela foi 

feita “para os gaúchos”, sendo que, na sequência do texto, são citados os nomes de leitores 

que elogiaram a foto. Mais uma vez, os fatores de proximidade e regionalismo aparecem e as 

táticas para “prender” o leitor, criando a ideia de coletividade, também são evidentes.  

As páginas 4 e 5 (Imagem 23) trazem uma matéria especial sobre o Secretário de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro, o gaúcho José Beltrame.  

Imagem 23 

 

Os vínculos de Beltrame com o estado do RS ficam em destaque em todo o texto, mas 

de maneira mais explicita quando é relatada sua relação com Tarso Genro e o desejo que, o 
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governador tinha de que Beltrame fosse Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do 

Sul. O secretário chega a ser chamado de “sonho de Tarso”. 

A página 8 (Imagem 24) é intitulada “Sob fogo cruzado. Polícia dá ultimato ao 

tráfico” e retrata o clima tenso em que vivem os cariocas depois de sete dias de conflito entre 

policiais, militares e traficantes. A imagem principal mostra uma família de moradores que 

atravessa o cerco de policiais no Complexo do Alemão. 

                     Imagem 24 

 

O texto também relata um protesto feito por mulheres e crianças pedindo paz. 

Encontramos na página, a imagem de um menino com a palavra paz, pintada na testa. Um box 

intitulado “munição traçante” traz uma imagem e algumas informações sobre o tiroteio da 
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madrugada que deixou marcas de traçante do céu. Na página também encontramos notas 

curtas sobre pequenas ocorrências ligadas ao acontecimento principal. No pé da página, há um 

direcionamento para a próxima matéria da reportagem. 

A polícia retoma a confiança dos moradores da favela, algo que é destacado na página 

8 (Imagem 25), que apresenta o título “Apoio popular. Por que o Rio aplaude a polícia”, 

acompanhado de uma bela imagem que mostra um menino da favela cumprimentando de 

forma amigável um policial.  

                 Imagem 25 

 

O texto destaca a admiração conquistada pelos policiais e militares que atuaram na 

ação contra o tráfico de drogas no RJ e relata como deve ser feita a instalação das UPPs 

(Unidades de Polícia Pacificadora) de forma gradual. Aqui também encontramos a imagem de 

policiais sendo aplaudidos pelos moradores do morro. 
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A marca regional aparece de forma discreta, através do discurso de autoridade 

utilizado para dar mais credibilidade às informações. É voz de uma autoridade gaúcha, ou 

seja, uma história contada “de gaúchos, para gaúchos”, conforme propõe o lema de Zero Hora 

e construída através de discursos gaúchos sobre o acontecimento. 

 Na página 10 (Imagem 26), Humberto Trezzi, comentarista de segurança de Zero 

Hora, faz um relato sobre a união e trabalho em equipe entre as diferentes forças de segurança 

que atuaram no Rio e que costumam cultivar certa rivalidade.  

                       Imagem 26 

 

 O texto vem acompanhado da imagem de dezenas de policiais e militares reunidos na 

ocupação dos morros. A entrevista com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE e consultor de 

segurança, ocupa a página 11 da edição (Imagem 27), com o texto intitulado “Não se mata 

bandido em fuga”. Logo no inicio, é relatado aos leitores a maneira como o jornal Zero Hora 
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entrou em contato com o entrevistando, deixando claro para o leitor, o modo de fazer 

jornalismo de ZH. 

             Imagem 27 

 

Pimentel, que foi a inspiração para a criação do personagem Capitão Nascimento, do 

filme “Tropa de Elite”, tem sua imagem com as mãos em formato de armas utilizada para 

ilustrar a matéria. No pé da página, há um direcionamento para a próxima matéria da 

reportagem. 
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 A página 12 (Imagem 28) traz o relato de advogados, sociólogos, magistrados e 

pesquisadores sobre a melhor estratégia para conter o crime organizado. Intitulada como 

“Receita de especialistas. Qual a tática mais eficiente contra o crime organizado”, o texto 

relata qual seriam os “remédios” para salvar a sociedade da “doença” chamada “crime 

organizado”. O texto não traz ilustração. 

 Imagem 28 

 

Ainda na mesma página, encontramos uma segunda matéria com o título: “Ações para 

ajudar na segurança pública”, a qual elenca oito fatores responsáveis para manter a segurança 

pública. A matéria é ilustrada pela imagem de militares trabalhando na fiscalização feita nas 
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fronteiras do país, para combater o tráfico de armas e drogas. No canto direito da página, um 

box relata a experiência da Colômbia que, no ano de 1990, vivenciou uma situação parecida 

com o que se viveu no RJ em 2010. 

 O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, estampa a página 13 (Imagem 29), com 

uma entrevista contando sobre as impressões e opiniões dele sobre o crime organizado e a 

situação do RJ. 

 

               Imagem 29 

 

A declaração do ex-policial que intitula o texto “O estado criou estes caras” tem como 

primeira informação a relação dele com o Rio Grande do Sul, no trecho que relata “radicado 

em Porto Alegre, sua cidade natal e onde residem familiares [...], Hélio Luz acompanha com 

interesse a situação do RJ”. Ou seja, a narrativa destaca o vínculo do entrevistado com os 
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gaúchos, criando a ideia de coletividade tão trabalhada pela Zero Hora. Na edição, além das 

matérias referentes à reportagem sobre o RJ, o acontecimento acaba migrando para outras 

editorias do jornal, como, por exemplo, as crônicas de David de Coimbra e para o artigo de 

Flávio Tavares na editoria de opinião. 

 

 

4.1.8 “A tomada do rio” (29/11/2010) 

 

A bandeira do Brasil com o Complexo do Alemão ao fundo estampa a capa desta 

edição (Imagem 30), com a chamada principal “A Tomada do Rio”, e duas chamadas 

secundárias que apresentam demais matérias relacionadas à reportagem principal. 

      Imagem 30 

 

Na capa, são destacadas as páginas referentes à cobertura para guiar a leitura. Na 

página 2 (Imagem 31), o jornal traz comentários de leitores gaúchos sobre a cobertura dos 
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fatos, do RJ. Esse espaço de Zero Hora transforma, então, o receptor de informação em 

produtor de conteúdo. 

                                       Imagem 31 

 

As páginas 4 e 5 (Imagem 32) trazem um grande gráfico que explica toda a ação 

contra o crime organizado no RJ, intitulado como “Tabuleiro de asfixia ao tráfico”, ele expõe 

os horários e dados quantitativos da operação, além de imagens de traficantes procurados e 

outros já presos e, também, de policiais em ronda nas vielas do morro. 

Imagem 32 

 

 “ATÉ O TOPO. Era ensurdecedor e amedrontador”, o título no topo da página 6 

(Imagem 33) relata o sentimento que tomou conta dos jornalistas de ZH que acompanharam a 

operação de ocupação do Complexo de Favelas do Alemão ao lado das forças militares. O 
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texto narra todo o processo de ocupação e os perigos aos quais os jornalistas ficaram 

expostos. O texto não possui imagem para ilustração. 

 

                     Imagem 33 

 

 

  A página 8 (Imagem 34) mostra o luxo que os traficantes possuíam em suas 

residências. Com o título “Vida mansa. O glamour abandonado”, o texto relata a vida 

confortável que os traficantes levavam. A matéria é ilustrada por imagens das casas, que 

retratavam a vida luxuosa que os bandidos levavam, usando dinheiro oriundo do tráfico. 
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     Imagem 34 

 

No texto, se observa no trecho “jornalistas com câmeras profissionais e moradores 

com celulares, se acotovelavam para registrar [...]”. Através deste relato, fica explícito que a 

cobertura do acontecimento era feita não somente pela impressa, mas também pelos próprios 

moradores do morro. 

A página 10 (Imagem 35) é dedicada a uma análise quantitativa da situação da 

operação policial, após a ocupação. Ilustrada pela imagem de toneladas de maconha sendo 
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apreendida; e intitulada como “Prisões e apreensões. Os troféus da invasão”, a matéria destaca 

o número de veículos, drogas, armas apreendidas e traficantes presos. 

          Imagem 35 

 

No fim da página, um box destaca as “Prisões mais valiosas”, feitas durante a 

ocupação, ilustrada pela imagem do traficante Zeu, acusado de ser um dos responsáveis pela 

morte do jornalista Tim Lopes. No fim da página, há um direcionamento para a próxima 

matéria da reportagem. 

Na página 12 (Imagem 36), “Um purgatório perto do fim” é título do texto que relata a 

operação de combate ao crime organizado do Rio de Janeiro, através de uma comparação, 
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entre o hasteamento da bandeira brasileira no topo do enclave do Alemão e o hasteamento da 

bandeira dos EUA no topo do Monte Suribachi de Iwo Jima em 1945. Tal comparação 

também aparece nas duas imagens que ilustram o texto. 

 

Imagem 36 

                    

Uma pequena entrevista (Imagem 37), com o Delegado da Polícia Federal do RS, que 

participa da operação no Complexo do Alemão também faz parte da edição. Cabe destacar 

que a entrevista foi breve em função de ter sido feita durante a operação de ocupação do 

complexo.  
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A imagem do rosto do entrevistado ilustra o texto e, mais uma vez, ZH traz um 

“personagem” gaúcho para narrar o fato. No pé da página, há uma indicação para a próxima 

matéria relacionada à ocupação das favelas. 

    Imagem 37 

 

“Nova etapa. A espera da invasão social”, esse é o título que acompanha a matéria da 

página 14 (Imagem 38). O texto alerta para a situação das favelas, após a ocupação e a 

necessidade da criação de ações que garantissem aos moradores determinadas melhorias na 

qualidade de vida nos morros, proporcionando infraestrutura e oportunidade a comunidade. 

                               Imagem 38 

 

Ao lado do texto, um box expõem as “promessas” de melhorias nas áreas de 

segurança, moradia, saúde, educação e lazer nos morros pacificados. No fim da página, um 

artigo fala sobre os desafios a serem enfrentados depois da ocupação, destacando a 
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ressocialização das favelas afastadas do tráfico, através da operação de combate ao crime 

organizado.  

A página 15 (Imagem 39) traz a última matéria da edição referente à reportagem sobre 

as operações no RJ. O texto “Dinamites roubadas de Estrela nas mãos do tráfico” revela que a 

dinamite desviada de uma fábrica em Estrela, no Vale do Taquari, estaria em posse de 

traficantes da favela da Rocinha, os quais estariam se preparando para a possível invasão de 

forças policiais. Esse texto não possui ilustração.  

Imagem 39 

 

Mais cinco textos da edição têm seu conteúdo voltado às operações do Rio de Janeiro, 

porém todos estão na editoria de opinião, em formato de artigos, crônicas, colunas ou 

comentários. Tais materiais não serão analisados, pois conforme já foi dito, textos dessa 

natureza não compõem o corpus de nossa pesquisa.  

 

 

4.1.9 “Lições do Rio” (30/11/2010) 

 

 Nesta edição, a imagem de capa (Imagem 49) ainda está relacionada ao trabalho de 

pacificação do complexo de favelas no Rio de Janeiro, porém a chamada principal faz 

referências à seguinte notícia: “Fronteira sul terá base contra o narcotráfico”. É possível 

perceber que o RJ perde o destaque, por consequência de uma notícia local/regional, ainda 

que a mesma esteja ligada às ações do Rio.  
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            Imagem 40 

 

Esta edição dedicou um espaço para expor a opinião dos leitores (Imagem 41) sobre os 

acontecimentos do RJ. Mais uma vez, o jornal dá voz aos gaúchos para que eles expressem 

sua visão sobre o acontecimento, criando interatividade entre o veículo e seus leitores. 

                                          Imagem 41 

 

Ainda na edição do dia, o Rio de Janeiro só volta a ser citado na página 42 (Imagem 

42), porém, mesmo o RJ sendo citado, o foco da matéria é outro. Os olhares são desviados do 
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Rio e se voltam para o combate ao tráfico nas cidades do Rio Grande do Sul que fazem divisa 

com outros estados. 

Na matéria intitulada “Efeito Rio. Sul receberá base contra o narcotráfico na 

fronteira”, o tema continua sendo o mesmo, mas a pauta é outra. Ao longo do texto, é 

explicada a implantação das bases e como será seu funcionamento. A ação é justificada, como 

consequência das ações do crime organizando no RJ, tendo em vista que a rota de entrada de 

drogas no país e no estado está nas fronteiras. 

Imagem 42 

 

O texto é ilustrado pela imagem de drogas que foram apreendidas no Complexo de 

favelas do Alemão. Ao lado da matéria existe um box destinado a expor as medidas que 

deveriam ser tomadas pelo Governo Federal para conter o narcotráfico. No canto direito da 

página, um Box direciona os leitores aos conteúdos multimídia disponibilizadas no site do 

veículo. 

Na página 43 (Imagem 42), nos deparamos com a imagem de um policial apoiado nas 

costas de outro para conseguir ver por cima de um muro no Complexo do Alemão. A foto 

ilustra o texto, “Caçada policial. No esgoto entre ratos e baratas”. Na matéria, foi relatada a 

situação e local onde foram capturados oito jovens suspeitos de pertencer ao Comando 

Vermelho.  
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 Na página, ainda encontramos um box com informações sobre como a polícia estaria 

agindo no morro após a ocupação e questiona se estariam ocorrendo reclamações por parte 

dos moradores em decorrência das buscas feitas nas residências. No pé da página, existe o 

direcionamento para o próximo conteúdo da matéria. 

 “QG contra o crime. A inteligência por trás da guerra” é o texto da página 44 (Imagem 

43), o qual apresenta como foi estruturado o esquema tático de inteligência para a ocupação 

das favelas, através do serviço do Centro de Controle e Comando (CCC), montado no 16º 

Batalhão de Polícia Militar.  

                          Imagem 43 

 

Na borda esquerda da página, intitulado “Para seu filho ler”, existem algumas 

informações sobre a cidade do RJ e a atual situação. O texto apresenta linguagem simples e 

fácil, pelo fato de ser direcionado a crianças. No canto esquerdo, duas “notas de fronte”, 



89 

 

 

relatam fatos relacionados ao RJ. Uma delas destaca o RS, que estaria em alerta após a fuga 

de traficantes das favelas pacificadas, pois os traficantes gaúchos e fluminenses possuem 

estreitas relações. 

A página 45 (Imagem 44) traz a matéria “Saques nas casas de traficantes”, relatando 

os saques feitos pelos moradores da favela, nas casas dos traficantes que fugiram do morro ou 

foram presos. 

                                               Imagem 44 

                

No texto, também encontramos a descrição das casas luxuosas e cheias de mordomias. 

Para ilustrar, foi utilizado um trecho das imagens feitas pelo Jornal Nacional que noticiou as 

invasões às residências.  

Além destas matérias, na edição também encontram-se alguns artigos, colunas e 

demais textos opinativos que tratam do assunto do RJ. Como por exemplo, o texto do 

colunista de ZH Paulo Sant’Ana, intitulado “O helicóptero blindado” (Imagem 45), que após 

tratar do assunto a que se propunha, o autor afirma “aos leitores desta coluna que não 
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assistem ao Jornal do Almoço”, aludindo a um fato ocorrido no jornal durante a sua 

participação. Este trecho demonstra o trato pessoal que os colunistas, jornalistas de ZH e o 

veículo têm com seus leitores, criando vínculos de afetividade, credibilidade e coletividade.  

                                              Imagem 45 

 

Após análise dos materiais impressos, podemos observar que as marcas regionais são 

fortes no veículo, porém, na maioria dos casos, elas aparecem de forma tão sutil que são quase 

imperceptíveis aos leitores que não estão procurando por estas “gauchizações” da notícia. 

Podemos perceber que, sempre que se faz necessária a utilização de uma voz de autoridade 

para complementar os textos, o veículo dá preferência aos gaúchos, da mesma forma que ZH 

procura sempre por um “gancho” ou ligação regional com o acontecimento.  

Quando não é possível nenhuma das alternativas anteriores temos a personificação do 

gaúcho dentro do texto. Para isso, o veículo tenta encontrar dentro dos acontecimentos do RJ 

“personagens” gaúchos ou que tenham alguma ligação com o estado. A ocupação das favelas 

do Rio foi reportagem especial na maior parte das edições observadas, porém nos momentos 

de auge do acontecimento no Rio, a temática acaba sendo irradiada para outras editorias como 

opinião, por exemplo. 
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Desta forma, podemos observar que devido à grande proporção que o acontecimento 

tomou, ele não figurou apenas no espaço informativo do veículo, mas ele se irradiou também 

para os espaços opinativos de ZH. Outro ponto a ser destacado é a linguagem gaúcha e as 

muitas estratégias discursivas utilizadas por Zero Hora para aproximar o acontecimento do 

contexto gaúcho e, por consequência, atrair o leitor e criar vínculos de coletividade e 

reconhecimento, o que acaba por fortalecer o contrato de leitura já existente com o veículo. 

4.2 ESTRATÉGIAS DA EDIÇÃO ONLINE: PONDO O ACONTECIMENTO EM 

AÇÃO 

 

Durante a coleta e análise dos materiais, foi possível observar o fluxo e o volume de 

informações relacionadas à ocupação do Complexo de Favelas do Alemão, durante o período 

de cobertura, no âmbito da modalidade online. Durante os dias 20, 21 e 22, não existe 

nenhuma informação sobre o fato, mas no dia 23 se inicia a cobertura, a qual tem seu pico 

entre os dias 24 e 29 de novembro. 

O volume e o fluxo de informação deste período ápice do acontecimento dividem-se 

em três momentos: o antes, o durante e o pós-invasão.  Vale registrar que no dia 30 existe 

uma brusca queda de volume e fluxo de informação sobre o acontecimento, tendo em vista 

que a cobertura já estava no momento pós-invasão, e por consequência o acontecimento 

perdia sua força de “novidade” que irrompe a rotina. 

A análise da cobertura online foi feita por meio da mídia específica em que o 

acontecimento é colocado em ação. Através dela, os leitores também podem colocá-lo em 

circulação, utilizando diferentes ferramentas, além de conseguirem opinar de forma direta. 

Resumindo, em relação à mídia online, eles podem manusear a informação de maneira que 

lhes parece mais agradável ou útil e, ao mesmo tempo, podem interferir no conteúdo da 

mesma. 

Em sua edição online, o fluxo e o volume de conteúdo são maiores do que na versão 

impressa, porém os materiais não recebe o mesmo trato. Vale ressaltar que não iremos 

analisar os comentários e galeria de fotos, uma vez que as únicas fotos analisadas serão 

aquelas que ilustram os textos. Iremos observar título, lead, texto, imagem, box, gráficos, 

multimídia, hipertextos, links e atualizações. O blog com cobertura em tempo real feito 

durante a ocupação não fará parte desta pesquisa, tendo em vista que o seu conteúdo foi 

retirado do ar, e substituído por outras coberturas feitas em tempo real. 
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Na versão impressa, as análises foram feitas por dia e páginas. Da mesma forma, na 

versão online, as análises também serão feitas por dia, porém, no lugar de páginas, 

consideramos o horário de postagem como critério de organização. Buscamos pelas marcas 

regionais gaúchas no texto e nos demais elementos citados acima e, também, procuramos 

descobrir através de quais estratégias discursivas isso foi feito. Serão utilizados trechos de 

títulos das matérias para intitular as análises diárias. 

 

4.2.1 Dias 20, 21 e 22: O acontecimento fora de foco 

 

 Durante este período, não houve qualquer publicação relacionada à invasão do 

Complexo de Favelas do Alemão, apenas de matérias relacionadas à temática do combate ao 

narcotráfico. Já no dia 23, observa-se que o acontecimento passa a receber o foco de atenção 

do Jornal Zero Hora. 

 

4.2.2 “Ataques do tráfico” (23/11/2010) 

 

 No dia 23, às 08h10min, os acontecimentos do Rio de Janeiro aparecem pela primeira 

vez no site do Jornal Zero Hora.  

                                 Imagem 46 

 

O texto intitulado “Criminosos atiram contra PM e incendeiam dois carros no Rio de 

Janeiro” (Imagem 46) marca a estreia do assunto no site ZH e a matéria não apresenta 

ilustração. O texto relata um ataque feito a uma base policial no RJ, sendo o segundo atentado 
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do dia. Além disso, traz informações sobre dois carros que foram incendiados por um grupo 

de criminosos. Não há ainda nenhum tipo de estratégia discursiva para destacar e/ou ligar os 

fatos aos gaúchos. 

Às 12h30min, uma nova notícia sobre o Rio de Janeiro é publicada. “Um suspeito é preso e 

outro morre em ação da polícia em favela do Rio de Janeiro” (Imagem 47), o texto recebe este 

título e é ilustrado pela imagem de uma senhora e duas crianças que, em pânico, correm 

assustados pelo tiroteio na favela Vila Cruzeiro.   

Imagem 47 

 

As informações deste texto são oriundas de uma agência de notícias. Não existem links 

e/ou hipertextos. O conteúdo sofreu alteração no mesmo dia às 13h04min, porém não é 

possível determinar o que foi alterado. 

 “Oito homens são presos suspeitos de ligação com ataques do Rio” (Imagem 48), 

publicado às 14h26min, relata o aumento no número de ataques feitos pelos grupos de 

criminosos no RJ de forma terrorista. O texto traz duas ilustrações, a primeira em tamanho 

maior é de uma das cabines policiais atingidas pelos criminosos e, em tamanho reduzido, é 

repetida a mesma imagem da notícia anterior de moradores fugindo assustados em função do 

tiroteio.  

Assim como o texto anterior, este também é oriundo de uma agência de notícias. O 

conteúdo sofreu uma atualização às 16h36min e possui dois hipertextos: “site G1” e 
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“conjunta na favela de Manguinhos, no subúrbio do Rio”, os quais direcionam os leitores 

para o site que serviu de fonte e para outra matéria, respectivamente. 

   Imagem 48 

 

Às 15h25min, a quarta publicação do dia (Imagem 49), apresenta o texto que narrava a 

atual situação do RJ, observando que, depois de anos de “trégua” entre traficantes e a polícia, 

os cariocas tinham voltado a viver em estado de alerta por consequência dos arrastões e 

ataques terroristas utilizados como resposta às ações de pacificação das favelas.  

       Imagem 49 

 

O texto intitulado como “Ataques do tráfico deixam polícia em alerta no RJ”, explica a 

onda de violência e os possíveis motivos que levaram os criminosos a cometer tais ações 

terroristas. Aqui, encontramos o primeiro sinal do regionalismo, quando o texto se refere ao 
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Secretário de Segurança Pública do RJ, José Mariano Beltrame, como “o gaúcho”. A ação é 

sutil, mas nos aponta para a possibilidade de que as marcas regionais e a tentativa de associar 

o acontecimento a aspectos da cultura gaúcha também esteja presente no material online de 

ZH. A matéria é ilustrada pela foto de um veículo queimado. No fim da matéria, temos um 

pequeno texto chamado “Histórico do Medo”, que relata casos parecidos que ocorreram na 

cidade anos atrás, além de alguns dados sobre os danos e mortes por consequência destas 

ações de criminosos. 

A imagem de uma moradora com um cartaz escrito “SOS PAZ”, ilustra o texto das 

14h, “Lula determina ao Ministro da Justiça que ajude o Rio a combater a violência” (Imagem 

50). A reportagem conta sobre a ação do então Governador do Rio, que solicitou ao então 

Presidente Lula para reforçar o efetivo policial do estado. No texto, encontramos um 

hipertexto, “onda de violência no Rio de Janeiro”, o qual direciona o leitor para outra matéria 

referente aos acontecimentos do RJ. 

                                        Imagem 50 

 

 A sexta matéria do dia (18h36min), intitulada “Polícia Rodoviária Federal vai reforçar 

atuação no Rio de Janeiro, diz ministro da Justiça” (Imagem 51), possui um volume maior de 

informação do que as anteriores. O texto é ilustrado pela imagem de um policial armado ao 
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lado de sua viatura, ao fundo um grafite como forma de representar os moradores da favela. A 

matéria narra a atual situação do Rio e as providências tomadas pela polícia para combater a 

violência. 

   Imagem 51 

 

No fim da página, a mesma matéria mostrada na imagem 48, se repete com o mesmo 

texto, imagem e hipertexto. Tal fato vai de encontro com o que afirma Fausto Neto (1988), 

quando relata que é preciso que as coberturas jornalíticas sejam abastecidas com aspectos não 

reduntantes. Pois a redundância faz com que o leitor perca o interesse pela informação. 

Às 18h43min, intitulado “Governo do Rio pede transferência de presos suspeitos de 

ordenar ataques de carros na cidade” (Imagem 52) e ilustrado pela mesma imagem da matéria 

anterior (Imagem 51). Assim como na versão impressa, a fala do Secretário de Segurança 

Pública Beltrame, é utilizada como voz de autoridade dentro do texto, porém é importante que 

se destaque as diferentes estratégias discursivas usadas nos diferentes subcorpus.  

Na versão impressa, a declaração colocada é a seguinte: “Quem atravessar o caminho 

do Rio que se pretende [construir] será atropelado!” (Imagem 2), porém na versão online o 

relato do secretário é colocado de maneira mais formal e menos agressiva e neste texto ele 
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não é apresentado como “o gaúcho”. Aqui, percebemos certo distanciamento da notícia em 

relação aos gaúchos, pois não existe nenhum tipo de estratégia de ligação. 

   Imagem 52 

 

A última matéria do dia (Imagem 53) relata a morte de mais um suposto traficante 

durante troca de tiros com a polícia, intitulada “Polícia do Rio confirma segunda morte em 

megaoperação”.  

                                     Imagem 53 

 

O texto traz um link para assistir ao vídeo do debate de repórteres de ZH, sobre a 

violência nos morros cariocas. Aqui podemos observar a intenção do veículo em mostrar a 

opinião de seus profissionais sobre os fatos, como forma de ganhar credibilidade, confiança e 
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fortalecer o seu vínculo com os leitores. O conteúdo também possui um hipertexto “Polícia 

Rodoviária Federal também vai reforçar a atuação no Estado”, o qual encaminha o leitor 

para mais informações sobre o acontecimento. Para ilustrar a matéria, é utilizada a imagem de 

policiais armados andando no meio da população nas ruas do morro. 

 

4.2.3 “Vamos superar esse momento que o Rio enfrenta” (24/11/2010) 

 

 A primeira publicação do dia 24 acontece as 03h e 21min (Imagem 54), a notícia tem 

relação com o Rio Grande do Sul e é intitulada como, “Explosivos roubados no RS podem ser 

usados por criminosos em ataque no RJ”. 

            Imagem 54 

 

 O texto relata a suspeita de que explosivos roubados do Rio Grande do Sul podem ter 

sido utilizados pelos criminosos que causaram pânico no RJ. Como voz de autoridade neste 

texto, temos o Delegado Juliano Ferreira, da Delegacia de Roubos e Extorsões da Polícia 

Civil do RS, que relata receber a informação com certa desconfiança, mas não duvida da 

possibilidade.  

 Na notícia vemos o texto da edição online ser reproduzido como uma cópia da versão 

impressa, por consequência, observamos a mesma ação de colocar o relato do secretário 

Beltrame como, “o gaúcho”, seguindo de uma declaração colocada pelo veículo como “um 

recado” de que “Quem atravessar o caminho do Rio que se pretende será atropelado!”.  
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Podemos observar que aqui ocorre a mesma evocação do “gauchismo” presente na versão 

impressa (Imagem 2), mas se diferenciando do que foi feito anteriormente na verão online 

(Imagem 52). É perceptível que na MO, o conteúdo varia entre, uma cópia da versão 

impressa, textos de agências de notícia, e textos produzidos por ZH para o site, que depois 

acabam sendo editados para a versão impressa. 

 O texto é ilustrado pela imagem de policiais armados e um camburão em meio a 

moradores do morro. Na matéria encontramos dois links, um para fotos que mostram como foi 

o dia de violência no RJ e outro através de uma imagem que direciona o leitor para um gráfico 

que explica a cronologia dos ataques. O mesmo gráfico é utilizado na versão impressa. Ainda 

existe um segundo texto na publicação, “Ação ordenada de prisão federal”, que relata que os 

ataques no RJ estariam sendo ordenados através de bilhetes por detentos do presídio federal, e 

conta as ações previstas pela polícia para conter a situação. No fim da matéria um Box traz 

informações dos explosivos roubados.  

 As 05h e 08min (Imagem 55) foi publicada a matéria “Onda de ataques no Rio de 

Janeiro continua mesmo após reforço da segurança”, relata pelo menos 11 novos ataques que 

ocorrerão entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira. 

                          Imagem 55 

 

No conteúdo encontramos os seguintes links: do site G1, e outro que encaminha para 

um vídeo em que os repórteres de ZH debatem sobre a violência do RJ, neste caso os dois 

links voltam a se repetir, pois ambos já foram observados em outras matérias.  
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Encontramos nesta notícia dois hipertextos: “os ataques foram ordenados por lideres 

da facção criminosa Comando Vermelho (CV)” e “Polícia Rodoviária Federal também vai 

reforçar a atuação no Estado”. A matéria é ilustrada por uma imagem já utilizada 

anteriormente, em que policiais armados, caminham pelas ruas do morro. Mais uma vez 

percebemos a redundância, não no texto, mas na imagem. 

A mesma ilustração estampa a matéria publicada as 08h e 07min (Imagem 56), 

intitulada “Secretaria de Segurança do Rio nega que dinamite roubada seria usada em 

atentados no Estado”. O texto relata a negativa do Secretário Beltrame, sobre a utilização das 

dinamites roubadas no RS, durante os atentados no RJ. 

                                      Imagem 56 

 

Encontramos na matéria um link com o mesmo vídeo da publicação anterior, que traz 

o debate de repórteres da ZH sobre a violência no RJ e dois hipertextos, ambos direcionam os 

leitores para matérias anteriores. No fim da página, um link para o infográfico, com a 

cronologia dos fatos. 
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 A matéria das 08h57min (Imagem 57) relata a noite mais violenta no Rio desde o 

início dos ataques. Intitulada “Rio tem a noite mais violenta desde o início dos ataques 

organizado por traficantes”, é ilustrada pela foto de um ônibus incendiado. 

   Imagem 57 

 

O texto contém quatro hipertextos: “Pelo menos 11 ataques de criminosos foram 

registrados”, “Oito pessoas foram presas e duas morreram”, “material roubado de pedreira 

em Gravataí” e “mais de 500 quilos de dinamite roubados”. Todos direcionam os leitores a 

outras matérias que iram complementar a notícia, existem também quatro links para: site da 

Folha, áudio da reportagem da Rádio Gaúcha, o infográfico que explica o caso e novamente o 

vídeo dos repórteres de ZH discutindo sobre a violência do RJ. O conteúdo sofre atualizações 

as 09h42min.  

A notícia das 09h19min (Imagem 58), conta sobre a influência da violência, na feira 

de futebol que estava acontecendo no RJ, no mesmo período em que a polícia enfrentava 

ataques terroristas do crime organizado. O destaque da matéria é a declaração do Diretor da 

Liga Francesa de Futebol, que diz se sentir perfeitamente seguro na capital, e a preocupação 

de que a situação de violência pudesse prejudicar o turismo e a imagem do RJ que sediará a 

Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016.  

A matéria é ilustrada pela foto que já foi utilizada anteriormente, em que policiais 

armados andam entre os moradores do morro. Aqui encontramos três links: novamente o 
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vídeo de debate sobre a violência do RJ, o áudio com relato do enviando especial de ZH e o 

infográfico que explica o caso. 

      Imagem 58 

 

 Às 11h32min, a notícia, “PM do Rio faz operações e tiroteios assustam moradores”, 

mostra moradores assustados, entre eles um bebê de colo que tentam se esconder dos tiros, 

logo ao lado de um veículo incendiado.   

   Imagem 59 

 

A matéria relata as incursões da polícia em duas favelas do Rio de Janeiro que 

acabaram em tiroteio e por consequência assustaram os moradores. Existem dois links no 

texto: o vídeo do debate sobre violência feita pelos repórteres de ZH e o infográfico que 
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explica o caso. O conteúdo também possui o seguinte hipertexto: “mais dois veículos foram 

incendiados na manhã de hoje”, o qual direciona os leitores para um texto que complementa 

a notícia. Um alarme falso de bombas também é relatado no texto.  

 Intitulado como “Operação da polícia deixa pelo menos sete mortos no Rio de 

Janeiro” (Imagem 60), acompanhada da imagem do texto anterior (Imagem 59), a notícia 

relata as mortes oriundas do confronto entre policiais e criminosos. 

   Imagem 60 

 

 Publicada às 12h e 25mim, a matéria também relata o número de armas e munições 

apreendidas, feridos e veículos incendiados. Não há hipertextos, mas a notícia possui dois 

links: vídeo com debate sobre violência do RJ e infográfico explicando a situação na cidade. 

 “Agentes da PRF chegam ao Rio até amanhã para reforçar combate ao crime”, é a 

matéria das 13h e 04min (Imagem 61), como o título diz ela relata o aumento do número de 

policiais trabalhando no Rio.  

                                       Imagem 61 

 

O conteúdo do texto também trata sobre transferências de detentos que poderiam estar 

comandando os ataques de dentro dos presídios. A imagem que ilustra a notícia já foi 
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utilizada anteriormente e aparece pela terceira vez consecutiva. Aqui encontramos dois links: 

o vídeo que discute a violência, e infográfico explicando os acontecimentos no RJ. Vale 

destacar que estes dois links aparecem na maioria das notícias, como forma de complementar 

o texto, porém torna-se redundante. 

 As 16h e 47min, “Sobe para 13 o total de mortos hoje em operações da PM no Rio de 

Janeiro” (Imagem 62), este é o título da matéria que informa o número de mortos e feridos em 

decorrência das operações que estavam sendo realizadas pela polícia nas favelas. 

   Imagem 62 

 

 No texto também encontramos os números das apreensões feitas, o relato dos ônibus 

incendiados e dos prejuízos financeiros que a ação dos bandidos causou. O conteúdo é 

ilustrado por duas imagens, a principal em tamanho maior retrata policiais armados ao lado de 

um veículo da polícia nas ruas do morro, rodeados por moradores que passavam pelo local. 

Vale ressaltar que a imagem já havia sido utilizada para ilustrar outros textos, a segunda em 

tamanho reduzido mostra um policial com a arma em punho, no fundo da foto há um ônibus 

incendiado. Na matéria encontramos três links: o primeiro encaminha o leitor para outra 
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notícia que complementa o texto, o segundo é o infográfico, e o terceiro o áudio de uma 

entrevista dada pelo Coronel Ubiratan da ONG Viva Rio. Existe apenas um hipertexto na 

matéria referente ao numero de ônibus que foram incendiados nos últimos dias. O texto foi 

atualizado às 18h e 30min. 

 A publicação feita às 17h e 48min, traz a matéria “Policia já realizou operações em 27 

favelas no Rio” (Imagem 63), que faz um levantamento das operações feitas, mortos, feridos e 

apreensões.  

         Imagem 63 

 

 No conteúdo publicado encontramos outros dois textos curtos, “Policial protege área 

onde ônibus foi queimado” e “Transferências de presos”. Não há hipertextos, mas observamos 

dois links que direcionam o leitor para um infográfico e para o áudio da entrevista do Coronel 

Ubiratan da ONG Viva Rio. 
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 As 19h e 10min, a edição online de ZH traz a matéria “Tribunal de Justiça do Rio 

autoriza transferência de oito presos para o Paraná” (Imagem 64), relatando o pedido de 

transferência de presos que estariam por trás da onda de crimes no RJ. 

Imagem 64 

 

 A publicação apresenta pequenos textos: “Policial protege área onde ônibus foi 

queimado”, “Outras apreensões” e “Outras transferências”. Não há hipertextos, porém 

existem dois links que direcionam o leitor para um infográfico e o áudio de uma entrevista. O 

texto é ilustrado pela imagem de um carro incendiado. 

  “Ação da PM no Rio já deixa 15 mortos e 31 presos nessa quarta-feira”, intitula a 

publicação das 19h e 55min (Imagem 65), que atualiza o número de mortos e feridos em 
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decorrência dos confrontos entre polícia e criminosos no RJ. O número de armas e drogas 

apreendidas e pessoas detidas também são relatados.   

  Imagem 65 

 

 Encontramos dois links que direcionam o leitor para outros textos relacionados aos 

acontecimentos do Rio, como forma de complementar o conteúdo e um terceiro link que leva 

os leitores até o infográfico que explica a situação em que a cidade se encontra. Os dois 

pequenos textos: “Policial protege área onde ônibus foi queimado”, “Outras apreensões”, e as 

imagens do carro incendiado, e do policial, vistos na publicação anterior se repetem. 

No fim da matéria encontramos um box com um link para “galeria de fotos dos 

ataques no Rio”, o texto passa por uma atualização as 02 e 44min do dia 25/11/2010, 

resaltamos que omaterial foi produzida com a parceria entre a Agência Estadão e 

zerohora.com, a partir desta informação podemos observar que o texto foi criado em especial 

para a versão online, mas que acabou tendo algumas das informações contidas nele, utilizadas 

para produzir as matérias da versão impressa. Trabalhando assim de forma cooperativa entre 

os dois meios. 
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As 20h e 11min (Imagem 66), o destaque da publicação foi à morte de civis, que não 

tinham nenhuma relação com o confronto entre policiais e criminosos que acabou em tiroteio. 

Intitulada como “Idoso, estudante e mulher estão entre os mortos em tiroteios no Rio”, o texto 

traz dois links: “Policia já realizou operações em 27 favelas do Rio” e “TJ-RJ autoriza 

transferência de presos para o Paraná”. 

                   Imagem 66 

 

 Ambos os links direcionam os leitores para outras matérias relacionadas aos 

acontecimentos do Rio de Janeiro. Na publicação encontramos outros três textos curtos: 

“Ações deixam pelo menos 14 mortos hoje”, “Policial protege área onde ônibus foi 

queimado” e “Apreensão de armamento pesado”, os dois últimos se repetem pela quarta vez 

consecutiva, com a mesma ilustração.  O texto principal traz a mesma imagem de um carro 

incendiado, utilizado nas três publicações anteriores. O conteúdo é do Jornal Estadão.  
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O texto das 20h e 28min (Imagem 67), “Vamos superar esse momento que o Rio 

enfrenta, diz governador Sergio Cabral”, ilustrado pela imagem de um carro incendiado, a 

qual já foi utilizada anteriormente, relata a entrevista do Governador do Rio de Janeiro, Sergio 

Cabral na rádio CBN. Aqui encontramos dois links relacionados a outros conteúdos dos 

combates entre traficantes e policiais: “Policia já realizou operações em 27 favelas”, “TJ-RJ 

autoriza transferências de presos para o Paraná”. 

Imagem 67 

   

O conteúdo apresenta dois hipertextos: “pelo menos 14 pessoas” e “um idoso, uma 

adolescente e uma mulher”. Também encontramos um infográfico e um box com link que 

direciona o leitor para uma galeria de fotos sobre os acontecimentos.  

Novamente os textos: “Policial protege área onde ônibus foi queimado” e “Apreensão 

de armamento pesado” se repete com o mesmo conteúdo e mesmas ilustrações com isso 

podem observar que na versão online não existe a mesma preocupação em relação à 

redundância das informações.  
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As 21h e 49min (Imagem 68) informa sobre o pedido de apoio a Marinha para a ação 

de combate ao crime no RJ. Com o título “Governador do Rio de Janeiro pediu apoio a 

Marinha para reprimir onda de violência”, o texto contém um relato da entrevista dada pelo 

governador do Rio de Janeiro ao Jornal Nacional e traz o hipertexto: “onda de ataques 

organizados por traficantes”. 

   Imagem 68 

 

A imagem utilizada para ilustração já foi utilizada anteriormente e mostra policiais 

armados, ao lado de um camburão nas ruas do morro. Todo o restante do conteúdo existente 

nesta publicação é redundante, tendo em vista que todos já foram publicados nas últimas 

cinco notícias (Imagens 63, 64, 65, 66 e 67), texto, ilustração, links, infográficos e hipertextos.  

 A última notícia do dia, feita às 23h e 11min, “Na tentativa de conter onda de 

violência, presos do Rio são transferidos para o Paraná”, relata a ação de transferência dos 



111 

 

 

presos como mais uma estratégia de conter a onda de crimes no RJ. Encontramos na matéria 

dois hipertextos: “onda de violência assola o Rio de Janeiro” e “havia autorizado esta 

transferência”, e um link que direciona o leitor para o site G1. 

         Imagem 69 

 

Todas as imagens de ilustração, textos, links e hipertextos encontrados são apenas 

repetidos e não trazem nenhuma informação nova sobre o acontecimento. A matéria foi 

produzida pela zerohora.com e Agência Brasil, o conteúdo sofre alteração as 04h e 28min do 

dia 25/11/2010.  
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4.2.4 “Jamais essa situação do rio vai se repetir aqui” (25/11/2010) 

 

A primeira publicação do dia ocorre as 00h e 09min (Imagem 70), relatando um 

balanço do número de mortos, feridos e veículos incendiados por decorrência dos confrontos 

entre criminosos e policiais no RJ. 

Imagem 70 

 

 Encontramos três hipertextos: “onda de violência que assola o Rio de Janeiro”, “pelo 

menos 14 pessoas” e “um idoso, uma adolescente e uma mulher”. E três links, referentes às 

seguintes notícias: “Presos do Rio são transferidos para o Paraná”, “Polícia já realizou 

operações em 27 favelas do Rio” e “Em infográfico, entenda o caso”. O conteúdo é ilustrado 

pela imagem de um veículo em chamas na Favela do Jacarézinho.  
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 A matéria das 02h e 55min (Imagem 71) mostra o recolhimento de caixas que faziam 

parte de uma ação publicitária, as quais foram confundidas com bombas, “Caixas misteriosas 

que mobilizaram policia do Rio faziam parte de ação promocional”, é ilustrada pela imagem 

das caixas sendo levadas pelo Esquadrão Antibombas. 

                                                        Imagem 71 

 

Apresenta dois hipertextos: “onda de violência que atinge o Estado desde domingo” e 

“O Globo”. Além dos hipertextos encontramos quatro links que direcional os leitores para 

outros textos relacionados com o acontecimento, para o infográfico que explica os combates 

entre policiais e traficantes no RJ e para a galeria de fotos que mostra o “medo e a violência” 

na cidade.  
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As 04h e 21min (Imagem 72), o relato do enviado de ZH sobre os ataques no Rio de 

Janeiro é publicado, trazendo um relato do acontecimento feito através do olhar e 

interpretação dos gaúchos, “Enviado de ZH narra jornada de terror no Rio de Janeiro” faz um 

relato detalhado do que foi presenciado pelos jornalistas de ZH que acompanharam a 

madrugada mais violenta desde que se iniciaram os ataques no RJ. 

             Imagem 72 

 

  O relato é organizado pelo horário em que os fatos de maior relevância foram 

acontecendo, como forma de guiar o leitor pela “história” que estava sendo contata. Toda a 

narrativa é feita de forma simples e particular para aproxima o leitor de modo que ele “veja” 
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os enviados de ZH como amigos que contam uma situação vivenciada. Para ilustrar a matéria 

é utilizada a foto de um carro pegando fogo, enquanto dois homens observam a cena, não 

encontramos hipertextos, mas notamos quatro links: “Presos do Rio são transferidos para o 

Paraná”, “Polícia já realizou operações em 27 favelas do Rio”, “Em infográfico, entenda o 

caso” e a ultimo link que encaminha o leitor para um mapa que explica a incursão de ZH na 

região Metropolitana do Rio.  

As 5h, a ZH Online mostra as táticas da PM para frear o tráfico com a matéria 

“Conheça a tática da PM carioca para frear o trafico” (Imagem 73), ilustrada pela imagem de 

policiais armados andando pelas ruas do morro. 

                 Imagem 73 

 

Observamos dois links que vem se repetindo consecutivamente nas publicações eles se 

referem à transferência de presos para o Paraná e as operações em mais de 27 favelas do Rio. 

O link para o infográfico também se repete, porém encontramos o seguinte link novo nesta 

edição: “Clique na imagem abaixo para conferir a tática da PM carioca para frear o tráfico 

no Estado”, este mesmo “mapa” é utilizado na ZH impressa. Na publicação, também 



116 

 

 

encontramos um segundo texto relativo à suspensão da folga dos PMs, para fechar o conteúdo 

encontramos um box com “O balanço do fronte”  no qual é informado o total de mortos, ações 

dos bandidos, ações da polícia, o que será feito e o que foi oferecido.  

Um carro em chamas no meio da rua da Favela do Jacarézinho, ilustra a matéria das 

07h e 13min, (Imagem 74), “Gari encontra dinamite em rua do suburbio do Rio” relata que 

garis que faziam a limpeza da rua, encotraram algumas dinamites ligadas através de fios a um 

relógio, ela só não teria explodido pelo fato de não haver pavio. 

  Imagem 74 

 

 O texto também apresenta dados referentes ao número de mortos em decorrência dos 

confrontos no RJ, ele apresenta seis links: “Caixas mosteriosas que mobilizaram a polícia no 

Rio faziam parte de ação promocional”, “Presos do Rio são transferidos para o Paraná”, 

“Polícia já realizou ações em 27 favelas do Rio”, “Veja galeria de fotos que mostram o medo 

e a violência no Rio”, “G1” e “Em infográfico, entenda o caso”. É notável que muitas vezes 

os links que repetem, de forma redundante, porém eles são importantes dentro do texto para 

complementar as informações.  

 A matéria das 09h e 01min (Imagem 75) destaca a chegada de carros do BOPE na Vila 

Cruzeiro, com a imagem de um carro em chamas “Comboio com mais de dez veículos do 
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Bope chega à Vila Cruzeiro no Rio”, relata que além deste comboio outro grupo de policiais 

também estaria indo em direção à mesma região.  

Imagem 75 

 

Encontramos um segundo texto, referente à confirmação dos bombeiros de que dois 

ônibus teriam sido incendiados no subúrbio do Rio. Observamos que o texto apresenta sete 

links: um para o site G1, quatro para outras notícias do RJ, um para a galeria de fotos e um 

para o infográfico utilizado para explicar os confrontos entre policiais e criminosos.  

As 10h e 41min (Imagem 76), “Inteligência da PRF intensifica ações em 16,8 mil 

quilômetros de fronteira”, sem ilustração, destaca as fronteiras gaúchas que estão sendo 

vigiadas e pelas quais ocorre a entrada de armas, munição e drogas.  

                                                 Imagem 76 

 

O conteúdo publicado às 11h e 33min (Imagem 77) “Marinha garante apoio logístico 

ao Rio contra séries de ataques”, relata o suporte logístico oferecido pela Marinha para 
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auxiliar o governo do Rio de Janeiro no combate aos ataques criminosos, e destaca que o 

exército também entrou em alerta e reforçou a segurança de suas unidades. Neste material 

encontramos quatro links de notícias, um link para galeria de fotos e o último direciona o 

leitor para o infográfico que ajuda a explicar a situação do RJ.  

Imagem 77 

 

 “Não sei se eles estão de prontidão afirma secretário de Segurança do RJ sobre o 

exercito”, esta declaração do secretário aparece às 11h e 45min (Imagem 78) na versão online 

de Zero Hora, acompanhada pela imagem de policiais do Bope, dirigindo-se para a Base de 

Fuzileiros Navais do Rio Meriti.  

Imagem 78 

 

Nesta publicação pela primeira vez encontramos um link para o Blog ao Vivo, sobre a 

onda de violência no Rio de Janeiro. Um pequeno texto intitulado como “Blindados e tropas 

na Vila Cruzeiro”, relata que seis veículos blindados estão a caminho da Vila Cruzeiro 
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levando tropas da Marinha e do Bope, para uma grande operação local. Percebemos que o 

grande ápice do acontecimento que ocorrerá em decorrência desta “grande operação” está 

sendo anunciado mesmo que de forma sutil, tendo em vista que a ação policial traria uma 

reação da parte dos criminosos. Observamos quatro links para outras notícias e outros dois 

links que direcionam para a galeria de fotos e para o infográfico. 

A matéria das 12h e 09min (Imagem 79) traz a entrevista do superintendente da PF 

Ildo Gasparetto, para o Programa “Polêmica” da Rádio Gaúcha, “Jamais essa situação do Rio 

vai se repetir aqui, afirma Ildo Gasparetto, superintendente da PF”, não possui ilustração. Esta 

é uma forma explícita de particularização do acontecimento com o contexto gaúcho. 

  Imagem 79 

 

O conteúdo traz quatro links de notícias, relacionadas que apresentam mais 

informações para o leitor, como forma de complementar a matéria principal, os outros dois 

links direcionam para galeria de fotos e o infográfico sobre o caso.  

As 12h e 32min (Imagem 80) “Tanques da Marinha chegam ao Rio na manhã desta 

quinta-feira para entrar em favela”, traz um texto relatando a chegada de veículos da Marinha 

e atualiza os números de veículos incendiados pelos criminosos. 

          Imagem 80 

 

O texto é ilustrado pela imagem de militares manobrando os tanques na Marinha nas 

ruas da favela, que foram colocados nas ruas que dão acesso à Vila Cruzeiro. O conteúdo 
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apresenta cinco links, quatro de notícias e um do infográfico. E o seguinte hipertexto: “Seis 

tanques da Marinha” que direciona para outra matéria referente à chegada dos tanques. A 

imagem de uma mulher carregando uma criança no colo atravessa a rua, com um ônibus 

incendiado ao fundo, ilustra a matéria das 13h e 35min (Imagem 81), intitulada “21 escolas e 

12 creches suspendem aulas no Rio de Janeiro”. 

     Imagem 81 

 

O texto conta sobre a paralisação das aulas em escolas e creches tendo em vista as 

ações em diferentes favelas que serão feitas durante o dia no RJ. O conteúdo traz quatro links 

de outros textos relacionados aos acontecimentos da cidade, e um link para o infográfico com 

informações sobre as ações no Rio.  

Às 14h10min (Imagem 82), “Retorno para casa fica difícil na Penha, zona Norte do 

Rio de Janeiro”, relata o clima tenso na Avenida Brás de Pina, que de acesso à Vila Cruzeiro, 

por consequência da forte ofensiva do Bope contra os criminosos.  

  Imagem 82 

 

A matéria também é ilustrada pela mesma imagem da publicação anterior. 

Encontramos aqui o seguinte hipertexto: “apoio da Marinha, que cedeu seis blindados” que 
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direciona o leitor para outra matéria que complementa as informações do texto. O conteúdo 

também apresenta quatro links de notícia e um link para o infográfico.  

As 14h e 24min (Imagem 83), novamente a imagem das duas publicações anteriores 

que mostra uma mulher com um bebe no colo, se repete para ilustrar o texto. “Onda de 

ataques do tráfico faz Disque-Denúncia bater recorde de ligações”, relata a intensa 

colaboração da população do Rio, com a polícia para enfrentar a onda de violência no Estado, 

além de algumas informações sobre o serviço de disque-denúncia e o número de denúncias 

recebidas. O texto possui quatro links para outras matérias e um link para o infográfico com 

informações sobre os acontecimentos do RJ. O conteúdo é da Agência Brasil. 

Imagem 83 

 

Às 16h e 34min (Imagem 84), o texto relata a prisão de 11 suspeitos, a apreensão de 

explosivos e o numero de veículos incendiados no dia até o momento.  

Imagem 84 

 

“Policia Militar prende 11 nesta quinta-feira no Rio de Janeiro”, é ilustrado pela 

imagem de veículos da Policia Militar em ação na Avenida Brás de Pina. O conteúdo oferece 

um link que direciona o leitor para o infográfico sobre os acontecimentos do RJ. 



122 

 

 

As 17h e 26min (Imagem 85), a imagens de policiais saindo do veículo blindando 

durante a operação na Vila Cruzeiro, acompanha o texto “Rio reforça atendimento hospitalar 

para atender vítimas de ações criminosas e confrontos policiais”. O único link presente no 

texto direciona os leitores para o infográfico que explica a situação do RJ. 

Imagem 85 

 

 “Chefes do tráfico do Rio são transferidos para Rondônia”, publicado às 18h e 10min 

(Imagem 86), relata a transferência de 13 presos para o Paraná, sob um esquema rígido de 

segurança, que reuniu policiais rodoviários federais, agentes penitenciários e Polícia Federal 

do RJ e Paraná.  

Imagem 86 

 

A mesma imagem da publicação das 16h e 34min (Imagem 84) ilustra o texto, 

encontramos aqui um hipertexto, dois links para outras matérias e um link para o infográfico 

que explica os confrontos entre policiais e criminosos. Observamos a possibilidade de 
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compartilhamento do conteúdo via Facebook e Twitter, como forma de colocar o 

acontecimento em ação, em outros espaços além da versão online e impressa de ZH. 

As 20h e 18min (Imagem 87), “Desta vez, nós entramos para ficar, diz comandante do 

Bope sobre invasão à Vila Cruzeiro”, acompanhada pela imagem de um policial armado ao 

lado do desenho do brasão da Seleção Brasileira de Futebol, o texto relata através do 

depoimento do responsável pelo Batalhão do Bope, Mário Sergio Duarte, as próximas ações 

policiais para reprimir a onda de violência nas favelas cariocas.  

Imagem 87 

 

Encontramos aqui, um segundo texto que relata a tomada da Vila Cruzeiro, não há 

hipertextos ou links. A matéria foi produzida de forma colaborativa entre zerohora.com e AE, 

o conteúdo sofreu alteração às 21h e 02min. 
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Na publicação das 21h e 36min (Imagem 88) a mídia vira pauta, através do texto 

“Sites internacionais repercutem onda de violência no Rio de Janeiro”, que destaca as 

manchetes de jornais do mundo, todas dedicadas a informar sobre a ocupação das favelas, a 

violência e os confrontos entre policiais e criminosos. Acompanhada pelas imagens das 

manchetes dos principais jornais do mundo. 

Imagem 88 

 

Encontramos seis hipertextos, que direcionam o leitor para os seguintes sites 

internacionais: Le Figaro, Al-jazeera, El País, Clarín, The Telegraph e New York Times os 

links direcionavam para as matérias, das quais o texto se referia. Aqui assim como na versão 

impressa, ZH dedica um espaço para retratar o papel da mídia dentro do acontecimento. O 

texto foi atualizado as 03h e 02min do dia 26/11/2010.  



125 

 

 

A última notícia do dia é publicada às 23h e 28min (Imagem 89), e traz como 

ilustração a imagem do interior de um ônibus incendiado na Avenida Presidente Vargas, no 

centro do Rio.  

                                Imagem 89 

 

“Exército enviará 800 militares para reforçar efetivo no Rio de Janeiro”, informa sobre 

a decisão do ministro da defesa, Nelson Jobim, de enviar militares do Exército para garantir a 

proteção das áreas ocupadas pela polícia no Rio. O conteúdo apresenta um hipertexto que 

direciona o leitor para mais conteúdo referente às ações no RJ.  
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3.2.5 “O Iraque veio até a gente” (26/11/2010) 

 

A primeira publicação do dia acontece as 00h e 49min (Imagem 90), “Foto: Marcinho 

VP e Elias Maluco são transferidos para Rondônia”, ela informa quais foram os presos 

transferidos, e é ilustrada pela imagem dos veículos da Policia Militar já utilizada antes, e uma 

sequencia de imagens dos detentos durante a transferência.  

Imagem 90 

    

Observamos o seguinte hipertexto: “os 13 detentos que tiveram a transferência 

autorizada”; e dois links: “Policia Militar prende 11 nesta quinta-feira no Rio de Janeiro” e 

“Pelo menos 28 veículos foram incendiados nesta quinta-feira”, direcionam o leitor para 

matérias que complementam o conteúdo. 

As 03h11min (Imagem 91) a publicação traz uma cronologia dos fatos intitulada como 

“Cronologia: Violência assusta o Rio e Exército entra na guerra contra o crime”. Porém ao 

longo do texto, encontramos outros subtítulos utilizados como estratégia para facilitar a 
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compreensão dos leitores. O texto é ilustrado por imagens bem pontuais que marcam um 

determinado momento dentro do acontecimento, como por exemplo, veículos incendiados que 

representam o início das ações no RJ ou tanques do exercito nas ruas do morro tomada por 

militares, que logo traz a referência da ocupação da favela. 

Imagem 91 

  

 Encontramos aqui treze hipertextos que direcionam o leitor para outras matérias que 

complementam a cronologia do acontecimento e fornecem mais informação ao leitor.  

O relato de uma moradora do Rio é o titulo da publicação das 05h26min (Imagem 92), 

“O Iraque veio até a gente, diz moradora da linha de frente do Rio”, relata a situação de 

guerra observada pelos moradores da Avenida Brás Pina, local utilizado pelas forças policiais 
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e militares como ponto estratégico durante a ocupação da Vila Cruzeiro. Classificada como a 

“quinta-feira mais violenta da história recente” os moradores da localidade fecharam o 

comercio e muitos não puderam voltar para suas casas. 

Imagem 92 

 

O texto  se apóia na  imagem de militares com o rosto camuflado (pintura de guerra) e 

desta forma fortalece a ideia de que o Rio de Janeiro estaria vivendo uma guerra contra  o 

tráfico e o crime organizado. O conteúdo apresenta dois links: para um gráfico que explica a 

ofensiva carioca contra o tráfico e outro para o infográfico para entender o caso. A matéria 

passa por atualizada as 08h e 06min. 

As 09h e 25min (Imagem 93), “Bope prepara ação de busca dentro da Vila Cruzeiro 

com cerca de 150 policiais”, relata a ação da polícia após a ocupação da favela, tendo em 

vista que a primeira atitude é fazer uma vistoria na comunidade para procurar traficantes que 

possam estar escondidos. O segundo texto da publicação, destaca cinco ataques terroristas 

feitos por criminosos na madrugada de sexta-feira. 
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Apenas a imagem de um ônibus incendiado é utilizada para ilustrar as matérias, 

encontramos sete links no texto, além de dois hipertextos que direcionam o leitor para: Site 

G1 e uma notícia.  

Imagem 93 

 

Às 10h32min (Imagem 94) a matéria “Para moradores, guerra ao tráfico no Rio é um 

mal necessário”, ilustrada pela imagem de dois militares com armados entre os moradores que 

observam assustados a situação, destacando que os “fuzileiros navais se aproximam do 

Complexo do Alemão”.  

Imagem 94 

   

O texto relata o apoio total dos moradores para com as forças policiais que sobem o 

morro com a finalidade de parar o tráfico e o crime organizado. No segundo texto encontrado 
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o relato de que após a ocupação da Vila Cruzeiro a ação da policia é fazer buscas dentro da 

favela, para procurar suspeitos e criminosos que possam estar se escondendo. Encontramos 

dois links: o primeiro direciona o leitor para um gráfico que explica a ofensiva carioca ao 

tráfico e o segundo encaminha para o infográfico sobre o caso. Vale observar que este 

infográfico aparece na grande maioria das publicações.  

 “PF reforça policiamento na Vila Cruzeiro e no Conjunto de Favelas do Alemão” é o 

titulo da matéria das 11h e 15min (Imagem 95), a qual é visualizada pela imagem de policiais 

em ação nas favelas e uma moradora que corre assusta.  

Imagem 95 

 

 A informação é sobre o reforço do policiamento na Vila Cruzeiro, já ocupada, e no 

Conjunto de Favelas do Alemão que logo também será ocupado, algumas ocorrências como 

casas incendiadas e tiroteios são relatas no decorrer da publicação. Este texto é uma das 

melhores publicações, pois nos permite ver em uma única notícia a multimidialidade existente 

no jornalismo online.  

Nesta única matéria encontramos: três hipertextos que direcionam para outros sites e 

matérias, um link para o Blog ao Vivo que relata os acontecimentos do RJ, um com a 

cronologia dos ataques, um para galeria de fotos, um para assistir vídeo, um para um espaço 

dedicado ao relato de leitores que estão no RJ e deseja contar sua experiência, um para um 

gráfico e por fim para o site especial com informações sobre o caso. 

 Ou seja, temos: texto, imagem, hipertexto, vídeo e gráfico em um mesmo espaço, 

permitindo que o leitor/internauta tenha a liberdade de ler/receber a informação da forma que 

mais lhe agrade. Assim como a possibilidade de opinar ou até mesmo dar o seu relato sobre os 

acontecimentos do Rio de Janeiro através do link que o direciona para um espaço criado por 
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Zero Hora especialmente dedicado aos leitores que estão no RJ para que estes possam 

expressar sua experiência e opinião, mas principalmente o olhar do leitor sobre o 

acontecimento.  

 Às 12h03min (Imagem 96) encontramos o primeiro relato de troca de tiros no 

Complexo de Favelas do Alemão, “Agentes da PF trocam tiros com traficantes do Complexo 

de Favelas do Alemão”. Para ilustrar a matéria é utilizada uma série de imagens que mostram 

policiais fazendo revista em veículos nas entradas do Complexo do Alemão, policiais de 

prontidão, helicópteros que sobrevoavam as favelas, e veículos do Bope nas ruas do morro.  

Imagem 96 

 

Além de relatar o confronto entre policiais e traficantes que estão escondidos no 

Complexo de Favelas do Alemão, a publicação também informa sobre a transferência de 

presos. Observamos a existência de onze links na publicação e mais três hipertextos 
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distribuídos dentro do texto. O conteúdo deste texto foi produzido com base em informações 

de agência de notícias, 

Os disparos feitos contra helicóptero na Vila Cruzeiro é a pauta das 15h e 14min 

(Imagem 97) a imagem de um helicóptero da Policia Civil que sobrevoava a favela recebe o 

seguinte titulo: “Criminosos disparam contra helicóptero na Vila Cruzeiro”. O segundo texto 

encontrado na publicação, “Estratégia” informa sobre a reunião entre Ministro da Defesa e o 

Governador do Rio, para traçar estratégias conjuntas visando enfrentar o tráfico e combater o 

crime organizado.  

Imagem 97 

 

O conteúdo apresenta quatro links: “Acompanhe a cobertura no Blog ao Vivo”, “Veja 

a cronologia dos ataques”, “Vídeo [...]”, “Você esta no Rio e presenciou os ataques? 

Relate” e “Em site especial entenda o caso:”.  
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Às 15h e 33min (Imagem 98) a imagem de um soldado em operação na Vila Cruzeiro 

ilustra a matéria “O momento é de enfrentar os riscos, afirma Ministro da Defesa sobre 

operação no Rio”. A notícia relata o encontro entre o governador do Estado e o Ministro da 

Defesa. O segundo texto informa sobre a chegada de um comboio com cerca de 800 homens 

das Forças Armadas, com mais de 50 viaturas, ao Complexo de Favelas do Alemão, local para 

onde os criminosos da Vila Cruzeiro fugiram após a ocupação da favela. 

Imagem 98 

 

Nas matérias encontramos quatro links que direcionam para: Blog ao vivo, galeria de 

fotos, vídeos e site especial sobre os acontecimentos. Na publicação das 16h e 03min 

(Imagem 99) encontramos a imagem de um helicóptero sobrevoando, a Vila Cruzeiro e o 

Complexo de Favelas do Alemão. “Moradores da Penha podem passar a noite em abrigos da 

prefeitura do Rio”, relata os moradores da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão que não 

conseguirem voltar para casa, por consequência das operações da polícia, vão passar a noite 

no abrigo da Penha.  

O conteúdo apresenta seis links: “Acompanhe a cobertura no Blog Ao Vivo”, “Veja a 

cronologia dos ataques”, “Vídeo: forças de segurança atacam traficantes com blindados e 
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armamento pesado”, “Você está no Rio e presenciou os ataques? Relate”, “Em site especial, 

entenda o caso” e “Leia mais”. Todos eles direcionam para conteúdos que complementam o 

texto com mais informações sobre os acontecimentos no RJ. 

    Imagem 99 

 

O Rio Grande do Sul volta às publicações com a matéria das 16h e 13min (Imagem 

100) intitulada como “Pelo menos 21 agentes do Estado integram missão em favelas do Rio 

de Janeiro”.  

         Imagem 100 

 

A matéria relata que agentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal do RS, 

integrarão as missões policiais realizadas em favelas na zona norte do Rio de Janeiro, em 
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resposta a onda de ataques criminosos. É valido destacar que, diferente do texto da versão 

impressa, aqui não encontramos nenhuma marca regional, ou qualquer estratégia discursiva 

com finalidade de envolver o leitor gaúcho. O conteúdo traz cinco links, todos iguais aos da 

publicação anterior.  

Pela quarta vez a imagem do helicóptero da polícia sobrevoando as favelas é utilizada 

para ilustrar o texto das 16h e 53min (Imagem 101), “Polícia troca tiros com bandidos no 

Complexo do Alemão”, relata o intenso tiroteio entre policiais e criminosos na Favela da 

Grota, dentro do Complexo do Alemão.   

Imagem 101 

 

Após a fuga dos traficantes da Vila Cruzeiro as forças policiais cercam todas as vias 

de acesso ao Complexo de Favelas do Alemão, dando detalhes da megaoperação contra o 

crime organizado, a qual resultou em mais de 40 horas de tiroteio. Os cinco links da 

publicação anterior se repetem. 

Às 18h09min (Imagem 102) é relata a descoberta de um laboratório de fabricação de 

drogas na Vila Cruzeiro. A informação é ilustrada pela foto de equipamentos e pasta base para 

a fabricação de crack e cocaína, a publicação apresenta apenas um hipertexto que direciona o 

leitor para outro conteúdo referente às ações contra o crime organizado no RJ. Observamos 

links para o blog ao vivo, cronologia dos ataques, vídeos e duas matérias que complementam 

as informações do texto.  
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Neste momento da análise dos materiais online, mais da metade já foi observado, 

podemos afirmar que a versão online não possui as mesmas estratégias discursivas da versão 

impressa de ZH.  

Imagem 102 

 

As 18h e 14min (Imagem 103), “Pessoas criam mecanismos de adaptação para 

conviver com a violência, diz especialista”, traz o relato da psicóloga Jussara Dariano, uma 

gaúcha de Porto Alegre. 

Imagem 103 

 

Precisamos destacar que mesmo que a voz de autoridade utilizada seja gaúcha, ela não 

apresenta nenhum tipo de estratégia para prender o leitor ou criar laços de coletividade e/ou 

regionalismo. O conteúdo traz um segundo texto que relata “A influência da mídia”, e trata 

justamento da cobertura jornalística que esta sendo feita sobre a violência no RJ, novamente 
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aqui a cobertura vira pauta. A imagem utilizada para ilustrar o texto se repete, ela mostra uma 

mulher e duas crianças que correm para atravessar a rua do morro em meio aos conflitos de 

polícia e criminosos. Encontramos os mesmo cinco links da publicação anterior.  

A publicação das 18h e 28min (Imagem 104), “Escolas da rede pública fecham e 

estudantes cariocas enfrentam mais um dia sem aulas”, relata a suspensão das aulas de 

algumas escolas por causa dos intensos ataques de criminosos na cidade.  

Imagem 104 

 

Ilustrado pela imagem de um policial em ação na favela e uma motocicleta deixada 

para trás por traficantes durante a fuga, contem sete links, os quais direcionam para o blog ao 

vivo, cronologia dos fatos, vídeos, comentários, site especial e noticias sobre o acontecimento, 

que complementam o texto. 

O número de mortos nas operações no Rio de Janeiro é o destaque da publicação das 

19h e 12min (Imagem 105) ilustrada pela imagem do helicóptero da polícia que foi alvejado 

pelos criminosos. O texto “Número de mortos em operações nas favelas do Rio chega a 35, 

informa Polícia Militar”, informa que este número diz respeito a megaoperação que ocorre a 

uma semana na Vila Cruzeiro e no Complexo de Favelas do Alemão.  

O segundo texto “Ocupação na Vila Cruzeiro”, relata as mais de 40 horas de tiroteio 

para realizar a ocupação da Vila Cruzeiro e que mais de 100 bandidos, fortemente armados, 
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fugiram para o Complexo do Alemão o qual é comandado pela mesma facção. Observamos 

cinco links que já foram utilizados anteriormente. 

Imagem 105 

 

Às 19h e 36min (Imagem 106), a imagem de um criminoso rindo na entrada do Morro 

do Alemão como forma de desafiar a polícia, ilustra o texto “Chefe do Comando Vermelho e 

mais 500 bandidos estariam no Alemão, estima polícia”.  

Imagem 106 

 

A matéria relata a ousadia dos criminosos que desafiavam os policiais e apontavam 

armas para fotógrafos que registravam a ação, houve forte tiroteio que durou mais de meia 

hora. O texto possui dois hipertextos: “criminosos provocam os policiais” e “tiroteios nas 
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favelas”. Aqui encontramos os mesmo cinco links já utilizados anteriormente como forma de 

agregar mais informações a noticia.  

A imagem de policiais revistando veículos em uma das entradas do Complexo do 

Alemão ilustra a matéria das 19h e 53min (Imagem 107),“Traficantes ocupam casas e 

desafiam a policia no Morro do Alemão”. 

Imagem 107 

 

Relata a atual situação dos bandidos que se alojaram em casas no Complexo do 

Alemão após a fuga da Vila Cruzeiro, e que os mesmos nem parecem os criminosos que 

fugiram em desespero no dia anterior, eles desafiam os policiais e acham graça da situação. 

Outras duas imagens em tamanho reduzido mostram o descaso e provocação por parte dos 

criminosos. Encontramos aqui, um hipertexto, cinco links e uma errata, corrigindo um erro de 

informação em um texto anterior. 

As 20h e 15min (Imagem 108) “Empresas de ônibus montam plano contra ataques no 

Rio de Janeiro”, ilustrada pela imagem interna de um ônibus incendiado, relata as ações das 

empresas de ônibus para garantir que as linhas continuem funcionando, com a finalidade de 

evitar que a população sofra com a falta de transporte. O texto apresenta doze links que 

direcionam para: blog, cronologia, vídeo, comentários, site especial e notícias.  
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Imagem 108 

 

As 21h e10min (Imagem 109), “Após ocupação, favela vira cemitério de motos do 

tráfico” destaca o grande número de motocicletas, mais de 300, que foram abandonadas pelos 

traficantes nas ruas da favela durante a fuga, também relata a preocupação dos moradores com 

a falta de luz decorrente de danos causados pelos confrontos entre a polícia e os traficantes.  

Imagem 109 

 

O segundo texto, “Enfermaria do tráfico” relatava que os policiais encontraram uma 

casa com um quarto de enfermaria preparado para prestar primeiros socorros aos traficantes. 
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O conteúdo é ilustrado pela imagem de motocicletas abandonadas pelas ruas da Vila Cruzeiro, 

não são utilizados hipertextos e/ou links.  

A publicação das 22h e 22min (Imagem 110) apresenta a cronologia dos ataques no 

Rio de Janeiro, ilustrada pela imagem de um ônibus incendiado e um mapa mostrando os 

locais dos ataques.  

        Imagem 110 

 

Observamos seis links para: mapa dos ataques, blog ao vivo, cronologia dos ataques, 

vídeo das forças de segurança atacando traficantes com blindados, espaço para comentários 

do leitor e site especial sobre o caso. Vale destacar que, a maior parte das informações desta 

publicação está nos links tendo em vista que o corpo do texto possui apenas um parágrafo.  

A última publicação do dia acontece às 22h e 46min (Imagem111) e é destinada a 

relatar “Histórias de quem tem a vida modificada pela onda de violência no Rio”, para tanto a 

publicação apresenta três depoimentos de leitores sendo dois deles gaúchos que moram no RJ.  

 Ilustrado pela imagem de um ônibus incendiado o texto destaca a opinião dos leitores 

de ZH em especial dos gaúchos, aqui observamos mais um dos raros momentos em que a 
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versão online do veículo cria estratégias discursivas de pertencimento à coletividade dos 

gaúchos. 

                Imagem 111 

 

Cada um nos “gaúchos” leitores relata sua rotina depois dos acontecimentos violentos 

que ocorreram do RJ, o que torna explícito o slogan do veículo que defende um jornalismo 

feito “de gaúchos para gaúchos”. A publicação ainda mostra um mapa com os locais dos 

ataques e quatro links que direciona o leitor para mais conteúdos relacionados aos confrontos 

no Rio de Janeiro.  

 

 

4.2.6 “Zero Hora sobe o morro da vila cruzeiro” (27/11/2010) 

 

 A primeira matéria do dia é publicada as 02 e 42min (Imagem 112) ilustrada pela já 

bastante conhecida imagem do interior de um ônibus incendiado, a qual já foi utilizada 

anteriormente, e informa sobre a permanência do Bope na Vila Cruzeiro após a ocupação. O 

texto destaca as próximas ações da polícia do Rio de Janeiro para conter a onda de ataques na 

capital carioca. A publicação apresenta três links: “ESPECIAL: entenda a onda de violência”, 
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“Veja mais fotos da onda de violência no Rio” e “MAPA: confira os locais dos ataques no 

Rio”. 

  Imagem 112 

 

As 07h e 43min (Imagem 113), “Guerra do Rio: Zero Hora sobe o morro da Vila 

Cruzeiro entre os resquícios da batalha”, relata detalhadamente a situação em que se encontra 

a comunidade após o forte confronto entre policiais e criminosos. 

        Imagem 113 

 

O texto que evoca o nome de ZH no título, não mostra nenhuma estratégia de 

aproximação do leitor, ele simplesmente relata a situação pós-ocupação, encontramos quatro 

links, entre eles pela primeira vez uma troca com a versão impressa do veículo através do link 
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“Leia a reportagem completa na edição de Zero Hora de sábado”. Durante as análises dos 

materiais impressos era comum encontrar direcionamentos para a versão online, porém é a 

primeira vez que observamos a versão online direcionar o leitor para a versão impressa do 

veículo. 

Depois de uma madrugada tranquila, o recomeço dos tiroteios é relatado na publicação 

das 08h e 57min (Imagem 114), com a imagem de policiais trocando tiro com bandidos o 

texto relata a redução do número de ataques criminosos depois do cerco nos complexos da 

Penha e do Alemão. Porém na manhã a qual a matéria se refere, os criminosos voltaram a 

trocar tiros com os policiais, outros dois textos, “Mortos” e “Ajuda do RS”, trazem 

informações sobre as mortes em decorrência dos confrontos e relatam que seis policiais 

gaúchos estão indo para o RJ auxiliar na megaoperação.  

Imagem 114 

 

 Encontramos quatro links, que direcionam o leitor para outros complementam que os 

ajudam a entender melhor o caso, é valido resaltar que as informações do texto são da Rádio 

Gaúcha. O texto passa por atualização às 11h e 23min. 
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 As 09h e 53min (Imagem 115) intitulado como “Moradores fazem protesto e pedem 

paz”, o texto é ilustrado pela imagem de moradores da favela vestidos de branco munidos de 

balões e cartazes para pedir paz. 

Imagem 115 

 

Relata a manifestação pacifica feita nas ruas do Complexo de Favelas do Alemão, e 

disponibiliza quatro links para os leitores: “Ouça a reportagem da Rádio Gaúcha”, 

“ESPECIAL: entenda a onda de violência”, “Veja mais fotos da onda de violência no Rio” e 

“MAPA: confira o local dos ataques no Rio”. Todos utilizados para complementar o texto e 

aumentar o volume de informações oferecidas ao leitor, o texto foi atualizado às 12h e 35min. 

 A matéria da 11h e 21min (Imagem 116), “Suspeitos feridos no Rio teriam 

envolvimento em queda de helicóptero da PM”, a imagem de pessoas correndo assustadas, 

para não ficar no meio da troca de tiros entre policiais e bandidos ilustra o texto. 

Imagem 116 

 

 O texto informa que dois homens foram baleados pela polícia após não obedecerem à 

ordem dada por eles, os dois foram encaminhados para o hospital. O conteúdo oferece três 

links.  
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 Às 12h e 12min (Imagem 117) “Após ultimato da PM, AfroReggae tenta rendição de 

traficantes no Rio de Janeiro”, informa sobre a tentativa de sete membros da ONG 

AfroReggae de intermediar a rendição dos traficantes que estão se escondendo no Complexo 

de Favelas do Alemão.  

Imagem 117 

 

 A matéria é ilustrada por duas imagens que mostram membros da ONG dentro do 

Complexo de Favelas do Alemão, também encontramos aqui um hipertexto e três links que 

complementam as informações contidas no texto, o conteúdo é atualizado às 13h e 03min.  

 A publicação das 12h e 25min (Imagem 118) relata que “Dez presos do Rio de Janeiro 

chegam à penitenciária de Catanduvas”, esta foi à segunda transferência de presos sobe 

suspeita de comandarem os ataques criminosos no RJ.  

         Imagem 118 

 

O texto é ilustrado pela imagem de moradores assustados que andam pelas ruas do 

morro em meio à troca de tiros entre policiais e traficantes. Observamos um hipertexto e três 

links, todos guiam o leitor para mais informações sobre os acontecimentos do Rio de Janeiro.  
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A rendição dos traficantes é a temática da publicação das 14h e 54min (Imagem 119), 

“Rendição de traficantes segue em negociação”, ilustrado pela imagem de soldados do 

exército em prontidão para invadir a favela, a imagem de moradores pedindo paz ao lado de 

tanques de guerra também aparece na notícia. 

Imagem 119 

 

 A matéria apresenta dois hipertextos: “ultimato para que os traficantes que estão 

refugiados no local” e “teria ido conversar com os lideres do trafico de drogas no Complexo 

do Alemão”. Aqui também observamos quatro links que se repetem, as informações do texto 

são da Agência Brasil.  

 Às 15h e 24min (Imagem 120), “Justiça determina a prisão de parentes de traficantes”, 

relata a desarticulação de quadrilhas formadas pela família de traficantes do RJ, que 

ordenaram a onda de ataque aos veículos que foram incendiados. 

            Imagem 120 

 

 As informações são da Agência Brasil, o texto disponibiliza três links: “ESPECIAL: 

entenda a onda de violência”, “Veja mais fotos da onda de violência no Rio” e “MAPA: 
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confira o local dos ataques”, todos tem a finalidade de complementar as informações do 

texto.  

 As 15h e 48min (Imagem 121), “População da Vila Cruzeiro e do Complexo do 

Alemão terá Natal de paz, garante policia”, relata que a Polícia Militar chegou ao morro para 

ficar, e que os traficantes devem se render. Ilustrado pela imagem de moradores do Complexo 

de Favelas do Alemão que saíram para as ruas da comunidade vestidos de branco para pedir 

paz, a publicação apresenta quatro links iguais os da Imagem 119, e é da Agencia Brasil. 

         Imagem 121 

 

Às 17h e 14min (Imagem 122), ilustrada pela imagem de um homem sendo algemado,  

a notícia relata a criação de um Centro de Comando Móvel da Policia Militar na entrada da 

favela da Grota, que faz parte do Complexo de Favelas do Alemão.  

Imagem 122 

 

 O texto também traz a imagem do Centro de Comando Móvel, além de três links que 

direcional o leitor para, galeria de fotos, mapas e mais informações especiais sobre os 

conflitos no Rio de Janeiro. 
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A publicação das 18h e 47min (Imagem 123) intitulada como “À noite nos favorece, 

diz coronel da PM sobre invasão do Complexo do Alemão”, informa sobre os preparativos da 

polícia para invadir o Complexo de Favelas do Alemão após o por do sol.  

Imagem 123 

 

 O texto utiliza a imagem de soldados, policiais, fotógrafos e jornalistas atentos para a 

invasão que pode ocorrer a qualquer momento, o pedido de rendição foi repetido para que os 

criminosos se entreguem antes da ocupação. Encontramos quatro links que complementam a 

noticia com mais informações.  

 A pauta das 20h e 25min (Imagem 124) é referente à “Casa que pega fogo no 

Complexo do Alemão depois de tiroteio entre políticos e traficantes”, de acordo com o texto a 

casa começou a pegar fogo depois de ser atingida pelo tiroteio. 

               Imagem 124 

 

O conteúdo traz a imagem de militares em prontidão, para invadir o complexo de 

favelas, aqui encontramos os dois seguintes links: “Veja fotos da onda de violência no Rio” e 
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“MAPA: confira o local dos ataques no Rio”. Ambos fornecem informações complementares 

para a matéria. Eles são repetidos em todas as publicações é redundante, porém essenciais 

para complementar os textos curtos e diretos característicos do jornalismo online. As 

informações são da Agência Brasil. 

 A última publicação do dia acontece às 23h e 37min (Imagem 125), acompanhada pela 

imagem de veículos e soldados que circulam a noite pelos principais acessos ao Complexo de 

Favelas do Alemão.   

     Imagem 125 

 

 O texto relata o momento tenso vivido tanto pelas forças policiais quanto pelos 

traficantes, tendo em vista que a invasão do complexo de favelas pode acontecer a qualquer 

momento. Encontramos três links já observados em publicações anteriores, porém aqui 

encontramos um vídeo ainda inédito, com os registros do tiroteio no Complexo de Favelas do 

Alemão, feito pelo repórter de ZH Rodrigo Müzell. O despacho noticioso é da AFP e 

zerohora.com.  

 

 

4.2.7 “Começa ocupação do Complexo do Alemão no rio” (28/11/2010) 

 

 A primeira publicação do dia acontece as 05h e 55min (Imagem 126), a qual é 

acompanhada pela mesma foto que encontramos na Imagem 125, que mostra os tanques do 

exército andando pelas vias de acesso ao complexo de favelas. O texto intitulado como 
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“Apesar de clima de tensão, amanhecer é sem tiroteios no complexo do Alemão”, relata o 

clima de tensão que se instala devido a iminente invasão policial ao complexo do Alemão, 

ainda que o último tiroteio tenha ocorrido por volta da 1h da madrugada. 

Imagem 126 

 

O conteúdo apresenta um segundo texto, “A Operação” o qual informa que os 2.600 

homens das Forças Armadas e das polícias civil, militar e federal estão em prontidão para 

invadir o Complexo de Alemão a qualquer momento. Aqui encontramos três links e dois 

hipertextos, “site G1” e “por volta da 1h”. A publicação também apresenta os registros do 

tiroteio feitos pelos repórteres de ZH e Rádio Gaúcha.  

 As 07h e 52min (Imagem 127) a matéria referente à “Helicóptero sobrevoa favelas 

enquanto policiais preparam invasão no conjunto do Alemão”, destaca que após madrugada 

tranquila forte tiroteio tomou conta das favelas do Complexo do Alemão e a invasão pode 

ocorrer a qualquer momento.  

Imagem 127 

 

O texto articula-se com a imagem de militares em prontidão no complexo de favelas a 

espera do comando para invadir, ele apresenta três links que direcionam o leitor para, fotos do 
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caso, mapa dos ataques, e página especial sobre os confrontos, um hipertexto e o registro de 

tiroteios são utilizados para reunir mais informações sobre os fatos para o leitor de ZH.  

Na publicação das 08h e 09min (Imagem 128) se repete a imagem utilizada no texto 

anterior, à matéria “Começa a invasão do complexo do Alemão, no Rio”, destaca que, por 

volta das 8h da manha o Complexo de Favelas do Alemão começou a ser ocupado.  

Imagem 128 

 

 O texto informa que o BOPE foi à primeira tropa a ingressar na Favela da Grota, uma 

das 16 que fazem parte do Complexo do Alemão, a PM continua tentando ocupar o lugar, a 

matéria relata que é neste momento, que os 13 policiais gaúchos chegam ao RJ e tem seu 

“batismo de fogo” após se envolverem em tiroteio durante a manha. Em meio as imagem que 

mostram tanques de guerra, um “personagem gaúcho” dentro do acontecimento ganha 

destaque. Trata-se do Delegado Roger Soares Cardoso, “do Grupo de Pronta Intervenção da 

PF do Rio Grande do Sul, que lidera a missão em solo carioca”.  

As 09h e 59min (Imagem 129), “Vencemos. Trouxemos a liberdade para a população 

do Alemão, diz comandante da PM”, relata que a ocupação ocorreu de forma rápida sem 
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grandes enfrentamentos, após a operação que durou cerca de uma hora e meia, o comandante 

responsável pela ação relata que o morro estava sob o comando da policia.  

Imagem 129 

 

Mostrando a imagem de policias do Bope armados assumindo o controle do Complexo 

de Favelas do Alemão, o texto apresenta os mesmos três links e registro dos tiroteios das duas 

publicações anteriores. Aqui encontramos dois hipertextos, “inicio da operação – que 

começou às 07h 59min” e “site G1”, ambos direcionam o leitor para outros conteúdos 

complementam a notícia.  

 A nota publicada às 11h e 09min (Imagem 130), “Twitter: acompanhe repórteres do 

Grupo RBS direto do Rio de Janeiro”, informa os endereços dos repórteres na rede social para 

os leitores que desejarem acompanhar a timeline.  

                                Imagem 130 

 

Além de chamar atenção para o público/leitor gaúcho, o texto ainda oferece duas 

opções para os leitores, seguir os repórteres na rede social ou coferir suas timelines através 
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dos links disponibilizados na matéria. Estes dispositivos direcionam os leitores para seção 

especial que explica a situação do RJ, galeria de fotos e mapa dos ataques. 

 A declaração do Papa é o destaque da publicação das 12h e 45min (Imagem 

131) “Papa expressa profunda magoa, por violência no Rio de Janeiro”, Bento XVI enviou 

por fax ao arcebispo do Rio, dom Orani Tampeste, sua solidariedade às famílias das vítimas e 

diz encorajar o restabelecimento da ordem na cidade, à publicação também apresenta na 

integra a nota assinada pelo cardeal Tarcísio Bertone. O texto ainda apresenta três links, os 

mesmo da notícia anterior e o seguinte hipertexto, “missa pela paz foi celebrada aos pés da 

estatua do Cristo Redentor”. 

                                 Imagem 131 

 

Às 13h e 04min (Imagem 132) o texto intitulado como “Pelo menos dois traficantes 

são presos e um é morto em operação no Alemão”, informa o numero de presos e mortos 

durante a ocupação do Complexo de Favelas do Alemão. 

   Imagem 132 

 

 Observamos três links: “ESPECIAL: entenda a onda de violência”, “Veja mais fotos 

da onda de violência no Rio” e “MAPA: confira o local dos ataques no Rio”, todos 



155 

 

 

encaminham os leitores para mais informações sobre a situação de violência que o Rio 

vivenciava. 

 Às 13h30min (Imagem 133), “Exército bloqueia os 44 acessos ao Complexo do 

Alemão para evitar fuga de bandidos”, informa que os blindados fazem o patrulhamento ao 

longo de todo o perímetro, e a tropa já fez a apreensão de armas e drogas, além de prender 

alguns bandidos.  

Imagem 133 

 

Imagem cuida de se articular com o texto. Ela mostra policiais armados em cima de 

veículos da PM, indo em direção ao topo do Complexo de Favelas do Alemão, poucas horas 

após a invasão e traz os mesmo três links da publicação anterior. 

A declaração do coronel da PM “É uma questão de tempo para prender os outros 

chefes do crime do trafico, garante coronel da PM”, é utilizada como título para a publicação 

das 15h e 12min (Imagem 134) o texto é acompanhado pela mesma imagem da matéria 

anterior.  

A matéria relata que, apesar na invasão do complexo de favelas ter acontecido em 

apenas uma hora, a ocupação deve durar mais alguns dias, pois através de denuncias as policia 

encontrou três casas que eram ocupadas por traficantes na Favela da Fazendinha que fica 

dentro do complexo, elas eram utilizadas como hotel, local para guardar armas e laboratório 
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para refino de cocaína, alguns animais silvestres também foram encontrados no local. Os três 

links se repetem novamente. 

Imagem 134 

 

 Às 15h e 44min (Imagem 135) a publicação apresenta uma “Cronologia: Em uma 

semana de operações, policia ocupou o Complexo do Alemão”. 

                       Imagem 135 

 

A publicação reúne imagens que ilustram o antes, durante e depois da invasão do 

Complexo de Favelas do Alemão, através de fotos que pontuam cada um dos momentos; o 

texto é dividido por subtítulos que facilitam a leitura e o entendimento, são eles: “As UPPs e a 
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recuperação dos territórios”, “O início dos ataques” e “A ação da polícia e a reação dos 

criminosos”. O conteúdo apresenta dezoito hipertextos que direcionam o leitor para diferentes 

textos e momentos da cobertura jornalística feita por ZH. 

A prisão de um dos acusados pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, é a pauta das 

15h e 54min (Imagem 136), e respectivo texto se apoia também de imagem mostrando 

policial de cara pintada, com armas em punho chegando ao topo do Complexo de Favelas do 

Alemão, poucas horas após a invasão. 

        Imagem 136 

 

 A notícia relata a prisão do traficante Zeu, um dos suspeitos de ser responsável pela 

morte do jornalista da Rede Globo Tim Lopes, e a apreensão de drogas e armas de diferentes 

tipos na Vila Cruzeiro. Além de informar sobre a prisão de outros dois traficantes que 

estavam escondidos no Complexo do Alemão. Observamos a presença de links referentes à 

galeria de fotos, mapa dos ataques e informações especiais sobre os combates no RJ. 

 Na publicação das 16h e 22min (Imagem 137), “Delegado diz que cenas nas ruas do 

Alemão depois da retomada são assustadoras”, o texto descreve a situação do Complexo do 

Alemão depois da ocupação, os traficantes em fuga deixaram carros e pneus queimados, 
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motos abandonadas e muito lixo no interior da comunidade. O delegado destaca que não tem 

pretensão de dizer que os problemas do Morro do Alemão já estão resolvidos.  

                                      Imagem 137 

 

Às 16h35min (Imagem 138) “Polícia encontra casa de traficante e a usa como depósito 

de apreensões”, apresenta como ilustração a imagem de uma cobertura luxuosa com piscina 

de hidromassagem, e outra foto que mostra a utilização da casa por parte dos policiais para 

guardar drogas e armas apreendidas.  

          Imagem 138 

 

 Observamos três links que direcionam o leitor para: galeria de fotos, mapa dos ataques 

e informações especiais sobre o caso, eles aparecem como ferramentas de apoio para dar mais 

informações aos leitores.  
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A notícia das 18h45min (Imagem 139), “Polícia apreende mais de sete toneladas de 

drogas no Alemão”, relata que no primeiro dia de ocupação já foram apreendidos mais de sete 

toneladas de maconha e dezenas de quilos de cocaína.  

   Imagem 139 

 

 A publicação apresenta quatro links: “Acompanhe a cobertura ao vivo do blog”, 

“Cronologia: a polícia comemora a tomada do Alemão”, “MAPA: confira o local dos 

ataques do Rio” e “Em site especial, entenda o caso”. Aqui também observamos um 

hipertexto que direciona para a matéria sobre a ocupação do Complexo do Alemão pela 

polícia. O conteúdo passa por uma atualização às 18h e 52min.  

 Às 19h51min (Imagem 140) foi publicada a notícia “Polícia reconhece traficante que 

fugia disfarçado do Complexo do Alemão” a qual é ilustrada pela mesma imagem da 

publicação interior.  

Imagem 140 

 

 O texto relata que um traficante conhecido como Mão, foi preso quando tentava sair 

do Complexo do Alemão, com identidade falsa. Ele foi reconhecido por um policial com o 
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qual havia trocado tiros. Depois da polícia alcançar o ponto mais alto do morro as bandeiras 

do Brasil e do Rio de Janeiro foram hasteadas. A publicação apresenta os mesmo links da 

matéria anterior e passa por atualização às 19h e 51min.  

 A publicação das 20h e 28min (Imagem 141), “Marginal sem território é muito menos 

marginal, diz Beltrame sobre ocupações de policiais”, relata que depois de uma semana de 

operações nas favelas cariocas, o Secretário de Segurança do RJ admitiu que ainda existe 

muito o que ser feito para recuperar os territórios tomados pelo tráfico.  

Imagem 141 

 

 Imagem, ao lado do texto, mostra policiais que observam as movimentações no 

Complexo de Favelas do Alemão, os links da publicação anterior se repetem aqui novamente, 

porém observamos a existência dos seguintes hipertextos: “tomada pelos policiais na quinta-

feira” e “dominado hoje”. O conteúdo passa por atualização às 20h e 51min.  

 A matéria “Tomada do Complexo do Alemão resulta na prisão de pelo menos 20 

traficantes”, das 21h (Imagem 142) relata o número de traficantes presos pela megaoperação 

da polícia que resultou na tomada do Complexo de Favelas do Alemão. O texto oferece um 

perfíl de alguns dos traficantes presos durante a ocupação, e a matéria reúne também imagens 

que mostram o traficante Zeu sendo levado por policiais após ser preso.  
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Como se sabe, ele foi um dos condenados pela morte do jornalista Tim Lopes, aqui se 

repetem os quatro links da publicação anterior. O conteúdo passa por atualização às 21h e 

36min. 

Imagem 142 

  

 As 21h23min (Imagem 143), a notícia “Cerca de 40 toneladas de maconha foram 

apreendidas no Alemão”, ilustrada pela imagem de um caminhão carregado de tijolos de 

maconha e outras drogas. O texto relata o numero de armas, drogas apreendidas e pessoas 

presas, aqui encontramos links para blog ao vivo, cronologia, mapa dos ataques e site 

especial, além de um hipertexto que direciona o leitor para a matéria “operação no Complexo 

do Alemão”. O conteúdo é atualizado às 21h51min. 
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Imagem 143 

 

 Na matéria das 21h 57min (Imagem 144), um helicóptero sobrevoando o Morro do 

Alemão após a ocupação da favela, ilustra o texto, “Governador do Rio pede que Forças 

Armadas fiquem no Complexo do Alemão”. O conteúdo relata que o governador do RJ 

solicitou que as Forças Armadas fiquem no Complexo do Alemão até a formação de novos 

Policiais Militares que vão atuar nas Unidades Pacificadoras (UPPs). Observamos quatro 

links: “Acompanhe a cobertura no Blog Ao Vivo”, “Cronologia: policia comemora tomada 

do Alemão”, “MAPA: confira o local dos ataques no Rio” e “Em site especial, entenda o 

caso”. Não existem hipertextos na matéria. 

Imagem 144 

 

 A última publicação do dia às 23h19min (Imagem 145) reúne as frases que marcaram 

o dia no Rio de Janeiro, contendo também fotos de policiais armados de cara pintada subindo 
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o morro, o texto mostra frases de diferentes “personagens” do acontecimento. Aqui 

observamos a existência de seis hipertextos, os quatro links da publicação anterior se repetem. 

Imagem 145 

 

 

 

3.2.8 “Não dá para baixar a guarda” (29/11/2010) 

 

 A primeira publicação do dia acontece a 01h e 08min (Imagem 146) que é nomeada 

como “Traficantes da Rocinha estariam preparando ataques com dinamite gaúcha”, depois de 

um longo período sem aparecer na cobertura o Rio Grande do Sul volta a fazer parte da pauta. 

Vê-se aqui uma alusão ao contexto gaúcho, apesar de ser uma referencia não simpática. 

No texto, policiais aparece indo em direção ao topo do morro após a ocupação, 

segundo foto que já havia sido usada anteriormente. A matéria relata que traficantes da 
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Rocinha cientes de que podem ser o próximo alvo da megaoperação da Policia Militar, 

preparam defesas e contra-ataques com dinamites de uma empresa do RS. 

Imagem 146 

  

 O conteúdo disponibiliza um hipertexto, e cinco links todos direcionam o leitor para 

matérias com informações para complementar a notícia, mas às 10h o texto passou por 

atualização. As informações das 07h e 06min (Imagem 147), “Presença do Estado significa a 

refundação de partes do Rio de Janeiro, diz prefeito” divulga a nota de agradecimento, do 

então prefeito do RJ, Eduardo Paes. 

Imagem 147 

 

 Imagem mostra também, policiais no topo do morro após a ocupação, e matéria 

informa que o município prepara mutirão de serviços e conjunto de projetos para a região. No 
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texto, há trechos da nota e cinco links que direcionam os leitores para mais informações. A 

imagem de policiais do Bope no topo do Complexo de Favelas do Alemão, com a bandeira do 

Brasil ao fundo, ilustra a matéria das 07h e 21min (Imagem 148), e se articula ao titulo a 

declaração de que “Lula considera um sucesso operação e diz que vai visitar o Complexo do 

Alemão”. Relatando ainda que o presidente em seu programa semanal “Café com o 

Presidente” destaca que existe muito a ser feito, mas o primeiro passo já foi dado.  

Imagem 148 

 

 A matéria repete quatro links da publicação anterior apresenta analise quantitativos 

referentes aos dados da operação desde o início dos ataques, com informações sobre o número 

de mortes, veículos incendiados e presos. 

 As 08h e 13min (Imagem 149) o texto “Quem acha que a batalha do Alemão vai 

acabar com o tráfico, esta enganado, afirma escritor”, ilustrada pela imagem dos policiais no 

topo do Complexo de Favelas do Alemão após a ocupação. Relata opinião de especialistas no 

estudo de facções criminosas e crime organizado no país, que contesta a onda otimista 

desencadeada pelas recentes ações policiais no Rio de Janeiro.  
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Imagem 149 

 

No texto das 09h e 45min (Imagem 150) “Comandante do Bope afirma que a próxima 

UPP será instalado no Morro dos Macacos”, relata a análise das operações, segundo o 

tenente-coronel Paulo Henrique Azevedo de Moraes, durante entrevista à “Gaúcha 

Atualidade”. A imagem de uma moradora do Complexo do Alemão ilustra a matéria, que a 

exibe andando pela rua entre tanques e veículos da polícia, ao lado de um texto com 

declarações do militar. No conteúdo também encontramos o seguinte hipertexto: “O Bope não 

descarta manter grupos das Forças Armadas no Complexo do Alemão para estabelecer a 

tranquilidade na região”, direcionando leitores para outra matéria feita por ZH com mais 

informações sobre a megaoperação. 

Encontramos quatro links, ”Você esta no Rio de Janeiro e presenciou a tomada do 

Complexo do Alemão? Relate o dia seguinte à ação.”, “Ouça a entrevista na Integra”, 



167 

 

 

“Cronologia: Polícia comemora tomada do Alemão” e “MAPA: confira o local dos ataques 

no Rio”. Todos eles trazem mais informações para dentro da publicação. 

Imagem 150 

 

A matéria das 10h e 12min (Imagem 151) “Polícia faz nova varredura e investiga fuga 

por rede de esgoto no Complexo do Alemão”, conta que a polícia do Rio investiga possível 

fuga de traficantes do Complexo do Alemão pelo sistema de esgoto, e acredita que ainda há 

bandidos escondidos da favela. 

Imagem 151 

 

Destaca que durante a manhã em que a notícia foi publicada a polícia iniciava nova 

varredura na comunidade já ocupada. Para ilustrar são utilizadas duas imagens, que mostram 

moradores retomando a rotina após a ocupação do complexo de favelas. Às 10h e 38min 
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(Imagem 152) a publicação apresenta o seguinte texto “Fato de explosivo ser fabricado no RS 

não estabelece relação, afirma diretor do Deic”.  

Imagem 152 

 

Mesmo que o conteúdo da notícia traga informações relacionadas ao Rio Grande do 

Sul, não existe nenhum tipo de estratégia para ligar os gaúchos ao acontecimento. 

Observamos três hipertextos, quatro links e dados relativos ao número de mortos, presos e 

veículos queimados em decorrência dos ataques nas favelas do RJ.  

Imagem 153 

 

A notícia das 11h e 49min (Imagem 153) relata que o “Complexo do Alemão deve 

receber UPP no primeiro semestre de 2011”, o texto utiliza a mesma imagem da publicação 
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das 09h e 45min (Imagem 150), e notamos os mesmos quatro links da publicação anterior, 

além de trazer os mesmos dados quantitativo sobre as operações nas favelas. A procura por 

criminosos escondidos em casas de moradores no Complexo do Alemão é a pauta da matéria 

das 12h e 28min (Imagem 154). 

Imagem 154 

 

São utilizadas as mesmas imagens da publicação das 10h e 12min (Imagem 151), os 

hipertextos observados direciona o leitor para, reportagem da Rádio Gaúcha, Blog Ao Vivo, 

cronologia dos fatos, mapa dos ataques, site especial e dados quantitativos das operações 

desde o inicio dos ataques.  

Às 12h e 47min (Imagem 155) a matéria destaca a reclamação de moradores referente 

a arrombamentos e furtos no Complexo de Favelas do Alemão, e quatro imagens de mostram 

portas arrombadas, casas reviradas e os moradores da comunidade. 

                  Imagem 155 

 

A notícia das 13h39min (Imagem 156) destaca que “Bandidos fugiram do Complexo 

do Alemão pelo esgoto”, diz delegado, que afirmou que os criminosos utilizaram a rede de 

esgoto e as galerias de águas pluviais como rotas de fuga. Dois hipertextos são apresentados, 
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ao lado de quatro links que se repetem, pois todos eles também já se fizeram presentes na 

publicação anterior, o texto foi submetidos a  atualização às 14h 20min. 

Imagem 156 

 

 As 15h e 41min (Imagem 157), “Não dá para baixar a guarda, afirma capitão do 

Bope”, traz o relato do Capitão do Bope, Ivan Blatz sobre a operação de ocupação do 

Complexo de favelas do Alemão. O texto é acompanhado por duas imagens, a primeira 

mostra um cão farejador dentro de um veículo a procura de drogas e armas, e a segunda um 

policial do Bope em ação, no momento em que o helicóptero sobrevoa a favela. Observamos 

dois hipertextos e quatro links que direcionam os leitores para mais conteúdo. 

Imagem 157 

 

 Às 20h10min (Imagem 158), “Policia do Rio apreende 400 veículos em poder de 

traficantes”, o texto informa o número de carros e motos encontrados em posse dos 

traficantes, além de drogas e armas. Imagem mostra cão farejando a procura de drogas e 
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armas, a mesma da publicação anterior, e notamos os mesmos links para complementar as 

informações disponibilizadas na matéria. 

Imagem 158 

 

 O conteúdo publicado as 20h e 55min (Imagem 159) informa que “MP denuncia 

Marcinho VP, Elias Maluco e advogados por associação para o tráfico”, pois os advogados 

estariam colaborando como informantes dos detidos, repassando orientações e ordens aos 

membros da facção criminosa Comando Vermelho. 

Imagem 159 

 

 O conteúdo apresenta um único link que direciona o leitor para mais informações do 

caso, o texto é acompanhado pela imagem de Elias Maluco sendo transferido para Rondônia. 
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Novamente a imagem do cão farejador, é utilizada para ilustrar o texto das às 21h e 

03min (Imagem 160), que relata: “Moradores do Rio denunciam abuso em batidas policiais”, 

pois muitos moradores tiveram suas casas arrombadas e seus bens danificados. Texto 

apresenta três links direcionando para site especial, cronologia e mapa dos ataques. 

Imagem 160 

 

A última publicação do dia se dá às 21h e 16min (Imagem 161) e relata; “Número de 

presos em operações policiais no Rio chega 123”, e a matéria traz o perfíl de alguns 

traficantes conhecidos e, presos, durante as operações nas favelas do RJ. 

Imagem 161 

 

 A matéria é ilustrada pela imagem de um morador do Complexo de Favelas do 

Alemão em meio a tanques de guerra e soldados fardados, observamos um link que direciona 
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o leitor para mais informações sobre o caso.  O conteúdo passa por atualização às 21h e 

16min.  

 

4.2.9 “O calor ta pior que os tiros” (30/11/2010) 

 

 A primeira publicação do dia acontece as 00h e 46min (Imagem 162), e traz uma 

cronologia da megaoperação no Rio de Janeiro através de dez imagens que representam os 

momentos mais marcantes da megaoperação de invsão do complexo de favelas.  

Imagem 162 

 

No texto das 03h e 32min (Imagem 162), o Rio Grande do Sul  entra na pauta 

novamente;  “Sul receberá base contra narcotráfico na fronteira”, onde  relata que diante da 

guerra instalada nos morros cariocas, o governo federal anúncia a criação de bases contra o 

narcotráfico nas fronteiras,  sendo esta a via de entrada de drogas e armas no país. Ainda que 

não tenham sido definidos os locais das bases, se sabe que uma delas ficará entre o RS e o 

Paraná. 
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Imagem mostra policial recolhendo e transportando drogas apreendidas na operação. 

Disponibiliza link para o site especial, pela segunda vez na cobertura da ZH aqui analisada, 

direciona-se o leitor para a versão impressa, onde ele terá  acesso a reportagem completa. 

Imagem 163 

 

 As 08h e 15min (Imagem 164)  a notícia destaca que “Forças Armadas vão ceder 2 mil 

homens para o Rio”, pois eles ficaram responsáveis pelo patrulhamento interno do Complexo 

do Alemão.  

Imagem 164 

   

A publicação é ilustrada pela imagem de soldados em vigilha nas ruas do complexo de 

favelas e disponibiliza tres links que direcionam o leitor para o site especial, cronologia do 

caso e mapa dos ataques. A notícia de que “Traficantes do Comando Vermelho perderam 50 
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milhões na última semana”, é o destaque da publicação das 10h e 52min (Imagem 165). 

Relata que através das apreensões de armas e drogas feitas durante a operação, os prejuízos do 

Comando Vermelho ultrapassam  o valor de 50 mil reais.  

Imagem 165 

 

 Imagem mostra um caminhão carregado com dezenas de tijolos de maconha e outras 

drogas apreendidas no Complexo do Alemão, observamos os mesmos três links da publicação 

anterior que servem para complementar a notícia. A publicação das 13h e 41min (Imagem 

166) informa que “PM vai lançar gás lacrimogêneo em galerias fluviais do Complexo do 

Alemão”, a ação é justificada pelo fato do esgoto e as galerias fluviais servirem como rota de 

fuga para traficantes escondidos no complexo.  

Imagem 166 

 

 O texto é ilustrado pela mesma imagem da publicação das 08h e 15min (Imagem 164) 

e também apresenta os mesmos links da publicação anterior que direcionam o leitor para o site 

especial, cronologia do caso e mapa dos ataques. As 13h e 47min (Imagem 167), um 
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personagem é colocado em destaque através do título “O calor ta pior que os tiros, diz 

paraquedista gaúcho no Rio de Janeiro”, o sargento Anderson Bernardo, de 28 anos, ele faz o 

seu relato sobre a situação que esta vivenciando no RJ.  

Imagem 167 

 

 O paraquedista responde duas perguntas de ZH, mostrando o olhar de um gaúcho 

sobe o acontecimento. O “gauchismo” é perceptível na forma como é feita a primeira 

pergunta, “Que tal a ocupação?”, de forma coloquial e com trejeito gaúcho, criando 

reconhecimento do leitor com o personagem mostrado por ZH. O conteúdo passar por 

atualização às 18h e 13min. 

A publicação das 17h e 26min (Imagem 168), “Polícia encontra túnel por onde 

traficantes teriam fugido do Complexo do Alemão”, explica que o túnel da rede fluvial com 

400 metros de comprimento foi descoberto no Complexo do Alemão, alguns moradores 

informaram que traficantes utilizaram o túnel para fugir durante a operação.  

Imagem 168 

 

 O texto é ilustrado pela foto de uma das entradas para a rede fluvial que pode ter sido 

usada pelos traficantes, observamos hipertexto referente à outra matéria e um link para o site 

especial sobre os acontecimentos do RJ. 
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 As 19h (Imagem 169) segundo título “Na internet, Beltrame diz que policiais serão 

punidos por abusos em batidas nas favelas” relata-se que através de um bate-papo com 

internautas no Microblog Twitter, Beltrame afirma que houve abusos por parte dos policiais, 

mas que os responsáveis serão punidos. 

Imagem 169 

  

Beltrame ganha destaque por ser “gaúcho”, ou seja, mais um personagem regional 

dentro do acontecimento, algo observado no trecho a seguir: “Enquanto falava ao telefone, 

internautas escreviam mensagens de apoio e admiração ao gaúcho que comandou o cerco ao 

tráfico no Rio.”. O texto apresenta a imagem de Beltrame, retirada de um vídeo em que 

conversa com os internautas. Chegamos à última publicação do dia, a qual também é a última 

da análise, às 20h e 37min (Imagem 170), a qual relata que o “Chefe do tráfico na Favela de 

Manguinhos é preso no Rio”, segundo texto que é referido pela imagem de um policial em um 

tanque e indica link para site especial sobre as operações contra o crime organizado no RJ. 

Imagem 170 

 

 Na análise dos materiais da versão online de Zero Hora destacamos vários pontos, 

porém o que mais chamou nossa atenção é a ausência de matérias associadas ao “mundo 

gaúcho” sempre tão visível em sua versão impressa, aqui elas aparecem de forma mínima e 
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discreta. Porém é válido comentar que os personagens gaúchos destacados em relação ao 

acontecimento, aparecem em alguns momentos também na versão online, mas não com a 

mesma notoriedade e frequência, conforme na versão impressa. 

O descuido com a parte estética do texto também é perceptível, algo que pode ser 

consequência do fato da cobertura levar mais em conta a “informação rápida, bruta e simples” 

para o leitor/internauta, o que podem resultar em limites estéticos deixados de lado, fato 

segundo o qual o acontecimento opera em fluxo de minuto em minuto, sua espacialidade e 

temporalidade são distintas da mídia impressa que acontece de um dia para o outro. Sobre a 

repetição de imagens e o aparecimento de links de modo exagerado, pensamos que tal recurso 

visa destacar a dimensão redundante do tipo de informação trabalhada no ambiente como 

forma de reiterar algo do acontecimento. 

Observou-se que muitas informações se repetem frequentemente em inúmeras 

publicações, e que nos primeiro dias de cobertura os textos eram oriundos de agências de 

notícia. Porém, quando o acontecimento ganha maiores proporções, ZH passa a produzir 

textos através de enviados especiais ao RJ. Uma característica do jornalismo online, muito 

visível nesta cobertura, é a atualização contínua dos materiais; das 120 publicações da 

cobertura online 22 passaram por alterações, porém não foi possível contabilizar quantas 

vezes foram atualizadas, pois somente a última modificação fica registrada.  

Os hipertexto e links se fazem presentes na maior parte dos materiais, são 

fundamentais para complementar as notícias, mas em alguns momentos se tornam 

redundantes por destacarem, o que já esta dita nos textos. A relação de troca, direcionamento 

do leitor entre, os subcorpus online e impresso aparece apenas duas vezes na versão online, 

algo distinto do que acontece na edição impressa onde diversas vezes o leitor é direcionado 

para o conteúdo online de ZH. A relação do conteúdo online e as redes sociais é muito 

presente, pois qualquer um dos materiais oferecia ferramentas para que seu conteúdo fosse 

nelas compartilhado/disseminados. Além disso, disponibilizava-se o endereço do twitter de 

seus repórteres correspondentes no RJ, para que os leitores pudessem “segui-los” e receber 

informações em tempo real sobre o acontecimento. E como já se previa a multimidialidade foi 

uma das características presentes na cobertura online através de áudios de entrevistas, vídeos, 

galeria de fotos, blog ao vivo, infográficos, site especial, entre outras ferramentas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao concluir esta monografia, cumpre-nos fazer uma visita ao texto, através dos seus 

capítulos como numa espécie de observação dos resultados no caminho de elaboração da 

pesquisa. Inicialmente, gostaríamos de destacar a importância que têm os capítulos 2 e 3 

referentes à revisão de literatura e ao quadro teórico, uma vez que nos auxiliaram na 

construção desta pesquisa. O primeiro nos apresentou o objeto de estudo, o Jornal Zero Hora, 

nos dando a possibilidade de conhecer melhor o funcionamento do veículo através de estudos 

que precedem a presente monografia permitiu observá-los melhor, seus ângulos de análise, 

bem como suas características de maior destaque, e que mereceram a atenção de diversos 

pesquisadores que elegeram, anteriormente, a ZH como objeto de estudo. O capítulo 3 nos 

proporcionou o conhecimento de conceitos e métodos, e a reflexão sobre os mesmos foi de 

extrema importância para o desenvolvimento do capítulo de análise, tendo em vista que ele 

nos abriu os olhos para qual seria a forma mais adequada de observar e analisar a cobertura 

jornalística, enquanto nosso objeto. O quadro teórico também nos possibilitou conhecer as 

diversas maneiras através da quais poderíamos interpretar os materiais coletados durante a 

pesquisa levando em conta as diversas formulações desenvolvidas por vários autores que tem 

se dedicado ao estudo do acontecimento jornalístico. 

 A singularidade desta monografia se apresenta na forma como a pesquisa se construiu 

com a finalidade de estudar como o mesmo acontecimento pode ser vinculado de maneiras 

diferentes, por parte de duas modalidades de suporte, de uma mesma empresa jornalística, no 

caso o ZH. Quais são as consequências de eventuais preocupações da empresa, através dos 

dois suportes para dois públicos? É central diante destas características, a relação das 

publicações online e impresso e as trocas existentes entre elas, bem como para com o 

“gauchismo” presente dentro do discurso de ZH, como forma de firmar seu “contrato de 

leitura” com os gaúchos, através de estratégias reveladas nesta análise.   

 Tendo em vista meu problema de pesquisa - Como a cobertura do referido 

acontecimento nas duas modalidades se utiliza de valores-notícia calcados na noção de 

proximidade e regionalidade? A partir de quais estratégias são enfatizados aspectos 

identitários associados ao contexto gaúcho? - mergulhamos nos materiais, seguindo os passos  

indicados neste sumário. Podemos afirmar que os efeitos que estas leituras tiveram sobre nós, 

mostraram o esforço de Zero Hora em criar a proximidade regional, e para tanto tem como 

principal ação encontrar um personagem gaúcho dentro do acontecimento, dando destaque a 

ele, como forma de aproximar o leitor do fato. Quando falamos em personagem nos referimos 
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ao sujeito gaúcho que ganha destaque em ZH, como uma das formas para narrar o 

acontecimento. Tal ação é possível de ser observada em diferentes momentos da cobertura, 

como por exemplo, as entrevistas com o Secretário de Segura do Rio de Janeiro que é gaúcho, 

um dos soldados gaúchos em serviço na ocupação entre outros, valendo dizer que estas ações 

acontecem com mais frequência na versão impressa do veículo. Também quando o jornal 

explora valores identitários gaúchos, e isso aparece associado à noção de autoridade, pois 

sempre que o jornal necessita expor alguns discursos de autoridade como forma de dar mais 

credibilidade aos seus textos referentes à cobertura sobre a Ocupação do Complexo de 

Favelas do Alemão, são acionadas autoridades gaúchas para complementar o texto ou opinar. 

A linguagem mais coloquial e em alguns momentos bem pessoal de tratar o texto e 

principalmente a fala direta com o leitor, também ganha destaque como estratégia de 

aproximação da coletividade gaúcha; é possível perceber a busca que ZH faz de fatores dentro 

do acontecimento com os quais ela possa criar os vínculos de regionalidade tão valorizados 

pelo veículo. Tais ações se mostram como algumas das muitas estratégias de ZH para tentar 

ligar o leitor gaúcho aos fatos do Rio de Janeiro, firmando seu “contrato de leitura”. Isto é, o 

uso destas estratégias significa que foi através destes mecanismos que Zero Hora encontra um 

ângulo de estar junto do seu leitor, explorando operadores de identificação, próximo ao 

mundo cultural e simbólico dos leitores.  

 Sobre o funcionamento da linguagem da cobertura constatei que a versão impressa 

apresenta um cuidados estéticos e constrói os textos com base em alguns termos da linguagem 

gaúcha, por exemplo, se colocando de forma coloquial e direta com o leitor, como se fosse 

uma conversa entre amigos. Já na versão online esta linguagem “gauchesca” aparece de forma 

mais discreta e com menos força, tendo em vista que através das análises se percebe que o 

digital não tem os gaúchos como o seu foco principal de leitores e apresenta certo descuido 

com os fatores estéticos do texto e das imagens. Porém, pensamos que tal ação pode ser uma 

maneira de utilizar a ilustração repetitiva para fixar determinados conceitos. Mas a ênfase 

sobre o regionalismo aparece nas duas edições, seja de maneira implícita ou sutil, mas com 

menor força e volume da edição online.  

Podemos concluir ainda, dizendo que a manifestação do regional não se aplica com a 

mesma ênfase no digital porque o tratamento jornalístico do digital se faz em uma velocidade, 

condensação e num funcionamento de fluxos onde dimensões avaliativas e qualificativas, que 

se manifestam na versão impressa em maior porte, desaparecem dos textos na versão online. 

Da mesma forma que a repetição de imagens, textos e o descuido com o fator estético da 

publicação se justifica pelo fluxo que é muito rápido, pois suas atualizações acontecem de 
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minuto a minuto, enquanto na versão impressa o mesmo ocorre de um dia para o outro; 

Também, além do fato de ser direcionado para outro tipo de publico/leitor que preza mais pela 

velocidade em que recebe a informação do que com suas características estéticas 

interpretativas e etc.  

O certificado de que a estratégia teve efeito se dá através da observação de 

comentários e participação ativa dos leitores mediante a seção destinada ao relato de leitores 

que estão no Rio de Janeiro e desejam expor sua opinião sobre o caso, nos comentários das 

matérias, com o compartilhamento nas redes sociais como: facebook, twitter, e tais ações 

alguns casos se tornam pauta quando são publicadas tanto na versão online quanto na 

impressa. Ou seja, a partir desta observação podemos concluir que as estratégias de ZH 

funcionam tendo em vista que ela recebe várias respostas de seus leitores no digital e no 

impresso. Desta forma o gauchismo de Zero Hora tem seu vínculo com o leitor efetivado, 

através da resposta do seu público, concretizando assim a ligação entre o jornal e o leitor, 

firmando seu “contrato de leitura”, conforma definição por mim explicitada no capitulo 3, 

referente ao quadro teórico. Nele Verón ao falar deste conceito destaca “ênfase sobre as 

relações de construção da ligação que une no tempo um media a seus “consumidores” [...] No 

campo dos media, comunicar hoje implica manter uma ligação contratual no tempo.” (1991, 

p. 168). 

Outro ponto a ser destacado nesta análise é referente ao tempo do acontecimento no 

impresso e no digital. Na edição impressa o texto recebe mais cuidados no aspecto textual e 

na estética de diagramação, o que já não acontece na versão online. Mas tal ação se justifica 

pelo fato de ambos operarem em fluxo, volume e temporalidade diferenciada, indo de 

encontro às características específicas de cada um dos meios.  Sobre a relação das duas 

edições em termo de circulação, ou seja, o envio dos leitores de uma mídia para a outra, 

observamos mais envios da edição impressa para o site do que o inverso, talvez pelo fato de 

que quando o impresso aparece hoje e o site já está antecipado nas informações. Aqui temos 

novamente a temporalidade como um fator determinante para a diferenciação do fluxo – e a 

natureza das próprias notícias nos dois veículos.  

Ressaltamos aqui o modo de falar de Zero Hora, ela faz mais do que relatar, ela 

interpreta o acontecimento e cria duas “plataformas interpretativas”: uma para versão online, e 

outra para versão impressa. É claro que em muito ambas se parecem, porém existem 

diferenças muito pontuais como: regionalismo, cuidado estético, linguagem, temporalidade e 

participação do leitor. Mesmo que nas duas versões o leitor apareça na edição impressa, ele 

não exerce uma ação, ele apenas tem suas ações relatadas pelo jornal, diferente na edição 
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online onde ele age diretamente de forma participativa. É explicito o esforço do jornal em dar 

ao acontecimento um ângulo local como tentativa de ensejar o leitor a sua entrada em cena 

deste acontecimento; observa-se ainda nas edições que o leitor se utiliza positivamente, e usa 

desta estratégia para se fazer presente dentro do acontecimento. Ainda observando o modo de 

falar de ZH, podemos dizer que veículo principalmente da edição impressa, fala de dentro 

para fora, pois antes de relatar um acontecimento, primeiramente ele aproxima o fato do 

regional para depois anuncia-lo como acontecimento; É obvio que tal ação nem sempre é 

possível, mas o veículo trabalha para que essa estratégia seja feita sempre que possível, como 

forma de firmar seu “contrato de leitura” e seu caráter gaúcho, tão exposto e afirmado pelo 

próprio jornal.  

Após o longo período de análises e dedicação a esta pesquisa, acreditamos que 

tenhamos encontrado algumas respostas que buscávamos. Porém junto com tais respostas, 

outras indagações nos foram apresentadas, deixando possíveis pesquisas em aberto, para 

outros momentos. Neste caso, outras questões despontam como novas pistas: O blog ao vivo 

destinado à cobertura estudada, o site criado para dar informações exclusivamente deste 

acontecimento, os espaços destinados ao relato dos leitores sobre a ocupação do Complexo de 

Favelas do Alemão, e as redes sociais. Todos esses fatores relacionados ao mesmo 

acontecimento e por consequência a mesma cobertura, nos trouxeram novas ideias para outras 

investigações, tendo em vista que pelo grande volume de materiais tornou-se impossível 

agregar tais fatores ao presente. Porém ficam em aberto para futuros estudos, tendo em vista 

que são conteúdos significantes dentro da cobertura jornalista, plausível de investigações 

futuras. 

Por fim gostaríamos de destacar a contribuição que este estudo trouxe para a minha 

futura vida acadêmica; primeiramente, ela marca o fim de uma fase e o início de outra, da 

mesma forma que reflete aspectos de minha maturidade profissional. Por outro lado, esta 

monografia simboliza a realização de um sonho, que mesmo após ser adiado por um semestre, 

ainda tem o mesmo gosto de conquista. Acredito que ela me fez pensar em uma carreira como 

pesquisadora e um futuro mestrado, assuntos que durante minha caminhada pela faculdade 

nunca havia cogitado. Mas, principalmente, este estudo me mostrou as minhas capacidades e 

qualificação como jornalista, além de destacar minhas falhas e as muitas coisas que ainda 

preciso aprender para me tornar uma profissional melhor. Sendo assim, acredito que através 

desta pesquisa consegui fazer valer todo o período por mim dedicado à faculdade de 

jornalismo e expor o conhecimento a mim agregado após o curso. 
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