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RESUMO 

 
 
 
Este estudo pretende investigar como os jornais impressos de Santa Maria publicizaram o 
caso “ esquartejadora”. O fato ocorreu em março de 2005, quando uma mulher foi morta e 
teve o corpo decepado três dias após dar a luz. O caso foi escolhido pela proximidade e 
peculiaridade do crime. O acontecimento teve repercussão durante um ano e oito meses, até o 
julgamento dos dois acusados, sendo a proposta desse estudo investigar as estratégias que os 
impressos A Razão e Diário de Santa Maria usaram em suas coberturas.  Entre os autores 
estudados estão Amaral(2006), que aborda o sensacionalismo e o jornalismo popular nas 
reportagens jornalísticas; Duarte e  Barros( 2005), para embasar a análise de conteúdo; Karam 
(1997) e Karam(2004), André (1970), Meyer (1989), com intuito de buscar categorias teóricas 
na perspectiva da ética do jornalismo. A metodologia utilizada neste trabalho foi de uma 
pesquisa quali-quantitativa e entrevistas com os editores dos dois veículos. Pode-se concluir, 
portanto, que os jornais abordaram o sensacionalismo em algumas matérias que podem ser 
verificadas com exageros na forma como foi noticiado o caso no grandes jornais de referência 
da cidade.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O assunto escolhido para o desenvolvimento deste Trabalho Final de Graduação foi 

a cobertura do caso “esquartejadora” ocorrido em Santa Maria, no dia cinco de março de 

2005. Foi verificado que houve sensacionalismo na abordagem do caso, nos jornais 

impressos A Razão e Diário de Santa Maria, no período compreendido entre 11 de março 

de 2005 e 22 de novembro de 2006. 

O caso foi selecionado porque teve grande repercussão na cidade. E, para maior 

eficácia desta pesquisa, analisaram-se: os conteúdos e as formas com que as reportagens 

foram construídas, a presença de fotografias e estratégias que os repórteres utilizaram no 

caso, a escolha das fontes e o desenrolar da notícia. 

O tema desenvolvido surgiu de uma inquietação sobre a maneira como os veículos 

de comunicação utilizam o artifício do sensacionalismo para vender jornais e ganhar 

leitores. Para explicar a abordagem dos veículos impressos, partiu-se de um levantamento 

bibliográfico sobre a construção da notícia e fez-se a análise de conteúdo. 

Neste TFG, foram analisadas as reportagens divulgadas durante um ano e oito 

meses nos jornais. Foi avaliada a repercussão do caso neste período com a construção da 

notícia até o julgamento da ré.  

Conforme o jornal Diário de Santa Maria (2005, p.12-13), os dados podem ser 

descritos: Glória Maria da Silva, 44 anos, casada com Jorge Ledir Cazuza dos Santos, 44 

anos, morreu no sábado, cinco de março de 2005, na casa da técnica de enfermagem 

Marilei Barragan da Silva, 30 anos. Marilei e o namorado, Wagner de Oliveira Lopes, 23 

anos, apavorados com o acontecimento jogaram o corpo da mulher no poço d’água da casa.  

Na quarta-feira, dia nove de março de 2005, o casal retirou o corpo de Glória do 

poço e o esquartejou. As partes foram colocadas em sacos plásticos, e Wagner as distribuiu 

perto da Faixa Velha de Camobi.  

Segundo o Jornal A Razão (2006, p. 15), Wagner foi a júri popular pelos crimes de 

homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsa identidade. Ele recebeu a condenação 

de três anos e quatro meses, mas já cumpriu um terço da pena e foi posto em liberdade.  

Um ano e oito meses após o crime, Marilei Barragan da Silva foi condenada pelos 

crimes: homicídio qualificado, ocultação de cadáver e subtração de menor pelos quais 

recebeu a pena de 23 anos de prisão em regime fechado. O julgamento, que durou 14 



 
 

horas, aconteceu em 21 de novembro de 2006. A técnica de enfermagem foi inocentada da 

morte de Glória, porque não foi comprovada a causa, já que o corpo estava com algumas 

partes em decomposição. Atualmente, ela está no Presídio Feminino Madre Pelletier, em 

Porto Alegre. 

A metodologia utilizada neste TFG foi o processo descritivo de natureza 

qualitativa, pela estrutura e construção das matérias e, quantitativa para mostrar a 

quantidade do material com os critérios de categorização. 

Os dois editores responsáveis pelas matérias e reportagens foram entrevistados para 

garantir a flexibilidade e possibilitar um intercâmbio maior a fim de verificar e 

compreender as contradições encontradas. Utilizaram-se entrevistas pré-elaboradas e 

abertas, pois “a entrevista é uma forma de questionamento que possibilita uma maior 

profundidade e proporciona uma relação de confiança entre entrevistado-entrevistador, o 

que propicia o surgimento de outros dados”, conforme Goldenberg (apud MARTINS, 

2007, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 O poder e a função do jornalismo 

 

Para rever um pouco da história da imprensa, buscou-se em Kovarick (2000) que o 

jornal impresso ganhou forças nos períodos de revolução americana, o qual era consumido 

basicamente pela elite, pois tinha custo elevado. Mais tarde, o povo e a pequena burguesia 

passaram a ter acesso aos jornais devido à industrialização dos métodos de fabricação e à 

ampliação do mercado.  

Em torno de 1970, os norte-americanos já folhavam os jornais com estilo direto e 

violento. Na época, as polêmicas pessoais eram fatos que atraiam os leitores. Esse espetáculo 

das informações vêm desde o século XIX nos jornais populares de qualidade nos EUA. Com 

a popularização dos impressos, as notícias importantes passaram a ocupar o mesmo espaço 

que os fatos do dia-a-dia.  

Os jornais dirigidos e vendidos pelos empresários norte-americanos Pulitzer (1847-

1911) e Hearst (1863-1951) eram ditos como sensacionalistas. Eles apresentavam títulos 

atraentes com ilustrações abundantes e, segundo Weyne apud Kovarick (2000, p. 75) 

“adaptavam-se bem à mentalidade rude e à cultura ainda primária da massa dos novos 

imigrantes”. Mesmo com níveis culturais diferentes, os meios de comunicação, da época, 

informavam e atraiam os novos imigrantes para seus folhetins.  

Já, para Marcondes Filho (1989), no século XX, “criar jornais é encontrar uma forma 

de elevar a uma alta potência o interesse que têm indivíduos e grupos em afirmar 

publicamente suas opiniões e informações (...)”. O jornalismo atua em conjunto com as 

forças econômicas e sociais, as quais expressam suas opiniões pela imprensa que, por sua 

vez, é livre, objetiva, porque representa os setores da sociedade e afirma livremente suas 

opiniões.  

Para o autor, possuir um jornal é denunciar fatos políticos e econômicos, além de ser 

um meio de renda, venda de informações e opiniões. A imprensa, na sociedade capitalista, é 

de suma importância, porque, além de difundir a opinião pública, serve para representar a 

voz do povo, o social. É ela quem dá espaço para o povo mostrar sua insatisfação. 

Fazer a seleção e a escolha do que vai ser publicado, no dia seguinte, é utilizar 

critérios para reproduzir a realidade, é “escolher a angulação, a manchete, a posição na 

página ou simplesmente não dá-la é um ato de decisão consciente dos próprios jornalistas”. O 

interesse do jornalismo é transmitir a notícia de maneira que todos os leitores compreendam, 

pois é ela que reproduz a realidade ao público.  



 
 

Marcondes Filho (1989) diz que “os jornais são como pontas de icebergs, que, no 

nível externo, representam a democracia formal, na qual todos seriam iguais e, no fundo, 

escondem o poder político ou econômico que os sustenta, que é incomparavelmente 

diferenciado de um jornal para outro em relação ao seu tamanho e importância”.   Por isso, a 

notícia é a “informação transformada em mercadoria com todos seus apelos estéticos, 

emocionais e sensacionais”. A notícia é um meio de manipulação ideológico, por isso, sofre 

modificações para se adaptar à forma mercadológica”, ressalta Marcondes Filho (1989). Isto 

significa que os meios de comunicação visam também o lucro. 

Amaral, apud Kovarick (2000), diz que o jornalista, ao escrever uma reportagem, 

precisa fazer com que o leitor entenda o que está lendo. Para ele, a rotina é a matéria-prima 

do jornalismo. A notícia é a inteligência exata e oportuna dos acontecimentos descobertos, 

opiniões e assuntos de todas as categorias que interessam aos leitores, acrescenta o autor. Nas 

redações dos órgãos de comunicação, chega uma diversidade de fatos, mas apenas uma parte 

é publicada. Por quê? O conteúdo selecionado e escolhido chama-se notícia. Essa notícia 

passa por vários critérios até ser chamada assim. 

Para revelar os critérios empregados na seleção das notícias, Traquina (2005) utiliza a 

teoria do newsmaking e diz que ela contribui para o aperfeiçoamento democrático da 

sociedade. Esta sistematização feita pelo autor leva em consideração as normas ocupacionais 

que parecem mais fortes do que as preferências pessoais na seleção e filtragem das notícias. 

O tempo é o eixo central do processo. Traquina (2005) diz que os fatos podem surgir em 

qualquer lugar, a qualquer hora. Entretanto, por mais paradoxal que pareça, é preciso colocar 

ordem na imprevisibilidade. É, nesse momento, que os critérios de noticiabilidade, usados 

como um conjunto de instrumentos e operações possibilitam ao jornalista escolher os fatos 

que vão se transformar em notícias, evidenciam-se nos valores – notícias, diz o autor.  

O “furo de reportagem” não espera a edição do dia seguinte, deve ser veiculado na 

hora, ao vivo e em cores. Noticiabilidade, para Wolf (2003), é a capacidade que os fatos têm 

de virar ou não notícia. Quanto maior sua noticiabilidade, maior será a capacidade de se 

revelar como notícia, refere-se o autor à publicação de informações nos grandes mídias. Pena 

(2006) ressalta que a noticiabilidade é negociada, o que faz com que todos os critérios sejam 

variáveis.  

Pereira Júnior (2003) estudou, na sua dissertação de mestrado, as rotinas produtivas 

do telejornal RJTV, no Rio de Janeiro e mostra que os sete principais critérios da notícia são: 

ser factual; despertar o interesse público; atingir o maior número de pessoas; coisa inusitada; 

novidades; personagens e boas imagens.   



 
 

Para Wolf (2003), as rotinas produtivas compõem-se de diversas fases, que variam 

com a organização de trabalho de cada veículo. As três principais fases da produção 

informativa, que podem ser encontradas em todos os órgãos de comunicação, são: a recolha; 

a seleção e a apresentação. Na primeira fase, o jornalista recolhe os dados com diferentes 

fontes, de opiniões contrárias, de agências e de fontes institucionais. Os canais da recolha já 

estão estruturados em função de avaliação da noticiabilidade.  

Santana apud Pereira Júnior (2003, p. 75) define o jornalista como o sujeito que 

entende de tudo. Acrescenta, “virou moda chamar o jornalista para resolver qualquer 

problema”. Santana refere-se aos problemas cotidianos que não são resolvidos, a sociedade, 

então, pede auxílio ao repórter que o transforma em pauta. Dessa forma, o assunto torna-se 

público e as autoridades podem tentar resolver a inquietação.  

Uma pesquisa realizada pela Revista Imprensa (Os jornalistas, 1997, p.19-20) 

comprova que “a confiança na imprensa e nos jornalistas tem aumentado nos últimos anos. 

Em termos de credibilidade, a imprensa está na frente do Congresso, da polícia, da Justiça e 

da Igreja Católica. Só perde para os Correios”, confessa Pereira Júnior (2003). Na mesma 

pesquisa, a profissão de jornalista tem tido maior credibilidade, só perdendo para o professor 

e o médico.  Sobre esse assunto, Marques (2006) escreveu que: 

 
A realidade atual do trabalho do jornalista é bem diferente daquela do período 
anterior ao jornalismo de indústria cultural, quando esse profissional tinha mais 
autonomia para expressar o seu talento, com um texto de estilo próprio e mais 
liberdade para difundir a sua consciência crítica, mesmo se arriscando nos 
períodos de censura política (MARQUES, apud COELHO,2006, p.37).  

 

 

Nas palavras de Marques, apud Coelho e Castro (2006), a realidade atual pode ser 

entendida como uma espécie de atualização da crítica das sociedades capitalistas. Para ele, é 

“uma forma de representação do mundo e de seus fatos, a imprensa pode se aproximar mais 

das verdades que explicam o funcionamento das sociedades modernas ou se afastar através de 

uma representação ideológica da realidade” (Amaral apud Marques, 2006, p. 52). Hoje, o 

jornalista poderá não só explicar ou se afastar das realidades ideológicas. 

Retomando o mesmo autor, pode-se ler que: 

 
A produção da mercadoria-notícia, como processo de manipulação aos fatos para 
produzir um discurso ideológico, também pode revelar uma articulação de níveis 
simbólicos que produz mitos e preconceitos sobre algumas personalidades ou 
movimentos sociais. Para isso, podem ser utilizados alguns elementos gráficos na 
produção noticiosa, como títulos, manchetes, fotografias, gráficos, ilustrações, com 



 
 

o objetivo de construir uma determinada perspectiva dos fatos (Marques apud 
Coelho, 2006, p.37). 
 
 

Aqui a referência está relacionada à criação e à manipulação dos símbolos. E, ainda 

Amaral (2006) complementa que é muito importante a utilização dos elementos gráficos para 

criar curiosidades para o leitor, persuadindo-o comprar o jornal. 

Segundo Marques, foi no decorrer no séc. XX, que a imprensa foi adquirindo 

importância na divulgação de assuntos sobre a sociedade. O processo de produção e consumo 

de mercadorias é determinado pelos consumidores que definem vontades e preferências na 

produção da notícia.  

Amaral (2006) ao se referir a profissão de jornalista diz que este “precisa ser 

batalhador, estar disposto a enxergar o mundo que existe além do seu e ser desinteressado em 

status e glamour”. Ela conta que o profissional precisa ter empatia com o povo e, muitas 

vezes, colocar-se no lugar deste para produzir as matérias. É com a aproximação do leitor que 

se criam expectativas.  

Lage (2003) ressalta que “os jornalistas não inventam ou criam a informação que 

publicam. Eles partem de relatos e da observação e traduzem para uma linguagem padrão o 

conjunto de que perceberam”. É o repórter que recebe a informação, e o jornalista é que 

reelabora o texto e o transmite ao público leitor em formato de notícia. A notícia deve ser 

breve, sumária, pouco durável, presa a emergências. Saber interpretar as informações sem 

comprometer-se é, para Lage (2003), preservar os valores e crenças individuais.  

O jornalista do segmento popular produz suas pautas nas ruas, junto da comunidade de 

abrangência do veículo. Conclui, ainda, “o bom jornalista busca ter uma visão ampla sobre os 

temas mais comuns do cotidiano da população e deve acompanhar informações sobre o 

desenvolvimento socioeconômico do brasileiro”, diz Amaral (2006, p.127).   

O jornalista Abramo (2002) define que jornalismo não é uma profissão, é uma 

ocupação, por isso: 

 
O jornalista deve ser aquele que conta a terceiros, de maneira inteligível, o que 
acabou de ver e ouvir. Ele também deve saber interpretar coisas como decretos 
presidenciais, fenômenos geológicos, a explosão de um foguete, um desastre de rua. 
Deve saber explicar para o leitor como o fato se deu, qual foi o processo que 
conduziu àquele resultado e o que aquilo vai trazer como conseqüência 
(ABRAMO, 2002, p. 110). 

 

Ou seja, o jornalista é quem pode transmitir ao povo numa linguagem simples o que os 

fatos do dia-a-dia. Ele não responde por tudo, mas, sabe onde e como ir até as fontes para 



 
 

buscar uma resposta a um determinado acontecimento. É um profissional que serve de 

“ponte” entre a fonte da informação e o fato. 

Luiz Amaral (1996, p. 30) defende que “o trabalho do jornalista consiste em formar, 

informar, reformar, ensinar e divertir”. A profissão de jornalista necessita de curiosidade e 

não esperar que as coisas aconteçam. A descoberta dos assuntos depende do esforço e da 

imaginação do profissional. “Ele nem sempre pode dizer tudo que pensa. Parte de sua arte 

consiste em calar, como a arte do músico comporta o respeito ao silêncio. Uma das 

contradições da profissão é que as necessidades do patrão são muito mais importantes do que 

as necessidades e preferências dos leitores”.  

Segundo Cotta (2005, p.66), “na busca pela informação, o repórter procura quem sabe 

dos fatos e dados capazes de provocar impacto, serem de interesse geral ou despertar 

curiosidade pública, a tal ponto que merecem virar notícia”. Por isso, o jornalista parte em 

busca de fontes documentais ou fontes primárias, muitas dessas podem não ser confiáveis. 

A ansiedade do furo de reportagem faz com que, muitas vezes, o repórter não 

selecione corretamente a informação. Meyer (1989, p.356) argumenta que “todo esforço deve 

ser feito para assegurar que o conteúdo noticioso seja acurado, livre de preconceitos e em 

contexto, e que todos os lados sejam apresentados imparcialmente”. Para o autor, “os 

jornalistas devem respeitar os direitos das pessoas envolvidas nas notícias, observar os 

padrões comuns de decência e se fazerem responsáveis diante do público pela imparcialidade 

e acurácia de suas reportagens noticiosas”. Para isso, as fontes, quando necessário, devem ser 

preservadas para estabelecer um elo de confiança e respeito entre jornalistas e fontes. 

Complementa Beltrão (1980), que o jornalista não é obrigado a divulgar segredos que as 

fontes revelaram, porque não existem somente leis, mas a ética é fundamental para o bom 

andamento do jornalismo.   

Para Wolf (2003), as fontes são pessoas que o jornalista observa ou entrevista. Elas 

podem fornecer informações enquanto membros ou representantes de grupos.  

Sequeira (2005) diz que o jornalista deve preservar a sua fonte, sem ela é impossível 

desenvolver um trabalho. O jornalismo não deve se contentar com fontes de agências de 

notícia, é preciso organizar suas próprias fontes. Elas podem ser oficiais (governos e 

instituições de caráter governamental); regulares (empresas, associações, líderes de opinião 

pública); ocasionais ou acidentais. 

Segundo Karam (1997, p. 46) “o jornalismo não pode deixar de ser crítico, de traduzir 

a diversidade e conflitos. Isso só seria possível se escondêssemos a humanidade de si mesma 

e a cotidianidade de todos nós”. Muitas vezes, abrimos mão de nossos preceitos a favor da 



 
 

empresa jornalística onde se trabalha. É com a informação que se mostram a realidade e os 

acontecimentos do dia-a-dia do país, Estado, do governo e da cidade.  Informar é perceber o 

que é real, que é captado pelos sentidos como: visão, audição, gosto, olfato e tato e após 

registrada em sua mente com a observação direta par depois ser transformada em informação 

capaz de ser veiculada. 

Beltrão (1980, p. 52) define “o jornal é um catalisador de opiniões, um agente da 

consciência pública. Não é o que eu penso, o que exprimo no editorial, mas o somatório do 

que pensa uma expressiva parcela da opinião pública, representada pelo grupo que fundou, 

orienta e mantém o jornal”.  Por isso, o editorialista é o porta-voz da empresa jornalística, 

logo o jornal, ou qualquer mídia, possui a sua filosofia e suas publicidades e propagandas que 

o mantém. Ele pode expressar seu ponto de vista neste espaço cedido para opiniões, discursos 

e até indignações, porque: 

 
O jornalista não vê um acontecimento, nem dele tira conclusões como o cientista, 
o médico, o engenheiro [...] O olho de um repórter é previamente educado para 
ter visão crítica e social. A visão do jornalista pressupõe o modo de ver da 
sociedade porque é para ela que ele está trabalhando (COTTA, 2005, p. 31).  

 

O profissional reporta dados, ou seja, observa, junta dados e informações, junta 

versões e transporta-as com criatividade para o receptor. Para Cotta (2005), a notícia é uma 

informação impactante que desperta a curiosidade do maior número possível de pessoas. 

O poder de observação do narrador, da maneira de transmitir, de passar para o leitor, 

cada jornalista tem a sua. Mas o que vale é a informação vertical, de profundidade. Uma 

narrativa muito dura e cruel traz certas características do fato que não ajudam o leitor, pois: 

 
A escola tão somente não faz um bom jornalista-é preciso ainda que ele saiba das 
coisas e as tenha visto. É preciso andar na rua para e saber que ela é feita de 
paralelepípedos. Não adianta apenas ler a respeito: é necessário pisar naquele chão, 
sofrer o sol, saber ver nos rostos da multidão o que é uma pessoa e o que é outra ( 
ABRAMO, 2002, p. 113).     

 

Abramo (2002) descreve que o repórter precisa ver melhor, examinar melhor e ouvir 

principalmente os dois lados do caso. O jornalista vive em busca constante pela verdade que 

está atrás da verdade aparente, por isso, é imprescindível investigar muito. A profissão não é 

glamourosa, afirma Pena (2006). E como diz Kotscho ( 2003, p.8) “o repórter só deve ser 

repórter se isso for irreversível, se não houver outro jeito de ganhar a vida, se alguma força 

maior o empurra para isso”, o que comprova a dedicação exclusiva que deve ter o repórter.  



 
 

No inicio de 2004, o jornalista Larry Rother1 publicou no Jornal The New York Times 

que o presidente do Brasil, Lula (2008) tinha problemas com bebidas alcoólicas. O 

correspondente americano só ouviu fontes contrárias ao Lula e nem se deu o trabalho de ouvir 

o outro lado da questão. A mídia voltou-se contra o repórter e o Presidente teve de se explicar 

perante os brasileiros. Tudo isso aconteceu pelo fato do jornalista não verificar a veracidade 

das fontes. Como diz Pena (2006) uma fonte nunca é confiável. Sempre há interesses de 

algum lado. 

Quando, ainda, estudantes, os professores dizem que é preciso buscar a neutralidade 

ou imparcialidade. Mas é quase impossível manter-se neutro. Quanto mais se busca a verdade 

mais se formam as opiniões. O julgamento que o jornalista possui sobre um determinado 

assunto, tem de ser o mesmo do veículo de comunicação. Por isso, o jornalista Abramo 

assegura que o profissional, que quiser ter êxito num jornal, não poderá ter opinião formada 

sobre qualquer assunto “é uma violação do direito íntimo” parece que para se ter uma 

profissão é preciso renunciar a si mesmo, afirma.  

Um fato muito importante é, que, quando o repórter está por denunciar uma empresa 

ou um lugar, ele nunca deverá agir sozinho ou por conta própria. Além de ser muito perigoso, 

ele deve ter o aval do veículo onde trabalha. Segundo o Código de Ética dos jornalistas, o 

profissional pode também, ser punido se fizer algo errado. Se ele divulgar algo errado, que 

causar graves conseqüências, ele poderá ser punido, se for responsável pela matéria que 

contiver sua assinatura, caso não seja alterada por terceiros. A pena para uma informação mal-

checada pode ser uma advertência ou até o afastamento do repórter ou jornalista da empresa. 

O jornalista americano Lippmann (1922) apud Abramo (2002) escreveu que os meios 

de comunicação servem de ligação entre os acontecimentos do mundo e o que as pessoas 

vêem. Por isso é muito importante o papel do “mediador” e, dependendo do grau de 

conhecimento/ instrução de uma pessoa, ela irá ou não acreditar naquilo que lê (Fantástico, 

18/11/2007).  

O profissional da comunicação corre atrás das informações e contra o tempo, os media 

têm hora para fechar a edição para ir ao ar, por isso, o repórter está sempre em busca de 

fontes, gravações, digitando e refazendo os textos.  

Quando acontece um fato, o jornalista vai até o local, para averiguar a veracidade do 

caso e colher dados para sua matéria. O faro jornalístico do profissional é o que ajuda na 

                                                 
1 Jornalista do New York Times. Informações do site: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ Acessado em 05 de Junho 
de 2008. 



 
 

decisão da publicação da reportagem às grandes mídias. Esses veículos têm grande influência 

sobre a construção da realidade. 

Lacerda (1990) apud Pereira Júnior (2003) escreve que: “o jornalista não deve se 

deixar influenciar nem pelo dinheiro nem pelo tema”. Ele acredita que a função desse 

profissional é construir uma opinião pública bem informada, atenta e vigilante, assegura o 

autor, que somente um verdadeiro jornalista pode dar uma notícia verdadeira e vice-versa. 

Porque assuntos como crime, sexo e esporte aguçam a curiosidade dos leitores de 

classes B, C e D? Porque as atividades que envolvem mortes sempre tiveram grandes espaços 

na mídia. Dificilmente um crime deixa de ser noticiado, porque se transforma em atrativo para 

o leitor.  

Dines confirma que “o jornalismo popular pode ser agressivo, dinâmico, passional, 

porque é um reflexo da Sociedade que o gerou”. É preciso saber o que dizer ao leitor, saber 

também o que ele gostaria de ler. Assim como a imprensa constrói e glorifica as pessoas, ela 

também pode destruir um trabalho, um nome e uma pessoa. Para Erbolato (1981), a função do 

jornalista não é tão fácil assim, é preciso muita garra para conseguir ir atrás da notícia, 

porque: 

 
É penosa, até certo ponto, a missão do jornalista quando deve noticiar fatos 
policiais, sabendo que a publicação irá atingir pessoas que estão passando por um 
choque enorme, com a perda de pessoas da família. Os fatos em sua maioria, não 
podem deixar de ser publicados, porque, por sua importância e por apresentarem 
facetas curiosas, passam para o domínio público instantes depois de ocorrerem e 
poucas horas antes de o jornal rodar uma madrugada seguinte. Todavia, em 
qualquer hipótese, deve ser adotado o critério de não tripudiar sobre ninguém ( 
ERBOLATO, 1981, p.54).  

 

O autor acredita que numa notícia onde houver crimes, os meios de comunicação 

devem ter o maior cuidado ao mencionar os nomes dos envolvidos corretamente e não citar os 

nomes de parentes e vizinhos, bem como local onde trabalham os acusados. Dados pessoais 

dessas pessoas, menção de defeitos físicos, cor de pele e referência à religião somente seriam 

admitidos se o criminoso estivesse foragido e oferecesse perigo. Por tais motivos, os dados 

pessoais dos acusados devem ser mantidos em sigilo, deve haver critério para não atingir 

pessoas em seus direitos constitucionais. 

 

 

 

 



 
 

2.1 O sensacionalismo e o popular na mídia 

 

Segundo dados históricos relatados por (AMARAL, 2006) pode-se dizer que os jornais 

impressos sensacionalistas já existem nos Estados Unidos há 318 anos. Em 1690, os jornais 

americanos já traziam características que agradavam aos leitores, mas só no século XIX que o 

sensacionalismo se efetivou com a popularização dos impressos e com a expansão dos 

telégrafos. Esse equipamento permitia que as notícias fossem divulgadas no mesmo dia.  

Os jornais, que eram voltados à política, mudaram sua linha editorial e passaram a 

relatar os temas “de interesse humano” porque perceberam que esses eram mais vendidos. 

Amaral (2006, p.17) ressalta que “o tédio dos jornais tradicionais foi substituído por notícias 

sobre assassinatos, incêndios, suicídios e distúrbios de rua (...). Todos os episódios 

sensacionais do cotidiano eram relatados extensamente para assegurar a fidelidade do 

público”.  

Quando se fala em sensacionalismo, logo se pensa em violência, mas, na verdade, o 

que diferencia o jornalismo sensacionalista do dito “sério”, é a intensidade, afirma Marcondes 

Filho. O mesmo, Amaral acrescenta que “vende-se, nas manchetes, aquilo que a informação 

interna não irá desenvolver melhor”. O jornal sensacional é mais radical de mercantilização 

da informação: tudo o que se vende é a aparência. Este veículo está carregado de apelos e as 

notícias funcionam como pseudo-alimentos às carências do espírito. O jornalismo 

sensacionalista extrai da sua notícia sua carga emotiva e apelativa e a enaltece. As notícias 

acabam, muitas vezes, assumindo caráter de mercadoria, afirma Marcondes Filho (1997). 

Segundo o autor, “no fundo, a imprensa sensacional trabalha com emoções, da mesma 

forma que os regimes totalitários trabalham com o fanatismo, também de natureza 

permanentemente emocional (...)”. Marcondes Filho assegura que “o jornal sensacionalista 

reforça preconceitos sociais (incriminação de menores marginais, de mães solteiras) contra 

minorias sexuais, contra opositores políticos”. Schmuhl (1984, p.115) complementa, quando 

diz que: o sensacionalismo é o mais importante elemento na elaboração da notícia. Ele por 

definição dá origem às distorções. Ele considera que “a notícia é um negócio competitivo”, as 

pessoas entram nele para se dar bem na vida.  Este elemento de competição tem muito a ver 

com o que se faz, e é vital. Se todos falassem em uníssono, seria uma calamidade. Mas, às 

vezes, impele-se a divulgação de coisas apressadamente, obrigando a desmenti-la 

posteriormente. A notícia exagerada num lead, não justificado pelo resto da matéria, 

resultando em puro sensacionalismo”, assegura Schmuhl (1984).  



 
 

O artigo de Weyne (2000) mostra que os jornais estão dedicando um espaço cada vez 

maior às notícias trágicas, dramáticas e espalhafatosas. O autor acredita que é isso que o 

público gosta e quer saber. O aumento dessas notícias tem deixado os psicanalistas e 

psicólogos preocupados: “o homem busca, nas emoções dos fatos relatados pelos noticiosos, 

experimentar o mesmo que vive quando assiste às cenas de um filme de ficção, de uma novela 

ou de um seriado”, (p.72).  

Para Lage (2001, p.33), “o sensacionalismo permite manter elevado índice de interesse 

popular na divulgação de crimes e grandes passionalismos, realidade violenta próxima de 

imprecisos sentimentos do leitor oferecendo a ele em que pensar”. O autor ainda comenta que, 

os jornais populares que existiam no começo do século praticamente desapareceram a partir 

da extinção dos subsídios ao papel, no começo da década de 60. No Brasil, ler jornais é um 

diferencial de classe, ocupação própria dos formadores de opinião, por isso, o mercado 

publicitário adaptou-se a nova concentração, ou seja, rádio e televisão, que são meios que 

absorvem a maior parte do leão no investimento em propaganda, afirma o leitor. 

Já, para Amaral, o jornalismo não pode limitar-se a uma única forma, ele deve ser 

crítico. São nos jornais preferencialmente das classes, B, C e D que se encontram recursos 

jornalísticos populares e diz que: 

 
A empresa considerada “mais séria” é destinada às classes A e B, precisa 
legitimar-se entre os formadores de opinião e, por isso, aborda temas 
classificados como mais relevantes. A imprensa que pretende conquistar o leitor 
das classes C, D e E dá mais atenção às temáticas de interesse desse público 
(2006, p. 13). 

 

Existem duas maneiras para a sobrevivência de um veículo de comunicação. Algumas 

empresas buscam discursos de interesse público e, as mais populares buscam difundir o 

interesse do público, confirma Amaral (2006). Os jornais conhecidos como populares 

possuem capas chamativas, linguagem simples, ditadismo e credibilidade. Conforme a autora, 

são esses jornais que ganham prêmios, dão furos de reportagem e publicam matérias 

exclusivas.  

No segmento popular, predominam as notícias próximas do público, que trazem 

entretenimento e utilidade pública. Amaral (2006, p.14) “alerto para os perigos desse caminho 

de popularização, principalmente no que se refere à excessiva dramatização, à priorização do 

interesse público [...] à representação das pessoas do povo como vítimas ou meros 

consumidores”.  



 
 

Uma empresa que se intitula “popular” possui jornais de baixo custo, com pouca 

paginação e vendidos em bancas, porque “o popular identifica apenas um tipo de imprensa 

que se define pela sua proximidade e empatia com o público-alvo, por intermédio de algumas 

mudanças de pontos de vista, pelo tipo de serviço que presta e pela sua conexão com o local e 

o imediato”, conta (AMARAL, 2006, p. 16). 

No Brasil, em 1840, os folhetins foram os primeiros elementos a trazerem o 

sensacionalismo. Há mais de 30 anos, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo (ECA-USP) em 1969 os palestrantes da Semana de estudos “ já partiam do 

pressuposto que todo o processo de comunicação é sensacionalista em si, pois mexe com 

sensações físicas e psíquicas e apela às emoções primitivas por meio de características 

místicas, sádicas e monstruosas” (AMARAL, 2006,p. 20). 

Aproveitando o momento, o jornalista Dines apud Amaral (2006, p.20) mostrou que o 

sensacionalismo está presente em toda a mídia, a começar pelo lide que é um recurso que 

seduz o leitor, criando-lhe expectativas. Dines (1986) define o sensacionalismo em três 

grupos: sensacionalismo gráfico, sensacionalismo lingüístico e sensacionalismo temático. O 

primeiro ocorre, quando há desproporção entre a importância do fato e a ênfase visual; o 

lingüístico é baseado no uso das palavras; e o temático caracteriza-se pela procura de emoções 

e sensações sem consolidar a responsabilidade social da matéria jornalística.  

No entanto, para Amaral (2006, p.20), “é possível afirmar que todo o jornal é 

sensacionalista, pois busca prender o leitor para ser lido e, conseqüentemente, alcançar uma 

boa tiragem”. Dines também acredita nisso, porque o conteúdo da informação “mexe com 

sensações tanto físicas (sensoriais) como psíquicas” das pessoas. Esse segmento utiliza-se de 

técnicas de manipulação como o exagero da notícia, da intensificação, valorização da emoção, 

à exploração do extraordinário, à valorização do conteúdo.  

Além disso, “um jornal acompanha sua audiência e sua audiência acompanha a 

evolução cultural de cada um de seus integrantes”, relembra Amaral (2006). Por isso, 

Capelato, citado no artigo de Weyne apud Kovarick (2000, p.76), define a imprensa como 

“boa” e “má” e a diferencia pela ótica burguesa. A “má” imprensa é vista como uma ameaça à 

ordem e aos “bons costumes”. Ela diz, ainda, que, na grande imprensa, os interesses políticos 

e de lucro se misturam. Cada meio de comunicação tem um objetivo para atingir seu público, 

para isso, utiliza armas adequadas para seduzi-lo. 

Capelato revela que, se um veículo busca um público de elite, ele terá aspecto sóbrio. 

Se o meio de comunicação busca faixas mais populares, “apela, em maior ou menor grau, 



 
 

para ilustrações, títulos espetaculares, crimes, sexo, humor, esporte e folhetins”, complementa 

o autor.  

Weyne comenta em seu artigo, apud Kovarick (2000, p.77), que a “notícia também é 

circo”. Ele acredita que, quando o jornalista produz o texto, ele busca construir um assunto 

que seja comovente, emocionante e sensacional, ou seja, busca no público destinado emoções 

fortes. Lustosa conta que o material publicado é sensacionalista de modo geral e acredita que 

“toda construção de um texto informativo ou notícia impõe a reconstrução dramática do fato 

que significa tratá-lo como espetáculo”. Em contraponto com Lustosa, Angrimani é citado por 

Weyne, apud Kovarick (2000, p.77), define jornalismo sensacionalista como “isolado, 

colocado à parte sem influência no contexto político”.  

Angrimani apud Kovarick (2000) acredita que o sensacionalismo tem lugar no 

mercado, mas sem muito valor. O autor diz que os jornais, com abordagem sensacional são 

mantidos por empresários como uma filantropia. São os empresários que investem naquilo 

que dá dinheiro. O apelo emotivo tem importância na sociedade capitalista. Isso faz com que 

as pessoas se acomodem ao ver nas notícias “sangue e fofoca, o circo ou o espetáculo”.  

Para o autor, jornal sensacionalista é aquele que publica crimes ou transgressões 

sociais, para buscar o controle da sociedade. Ele tem baixo custo, poucas páginas, tem 

matérias escritas por jornalistas da própria emissora, não tem assinantes e os anunciantes são 

poucos. Nesse veículo, não há presença de matérias de agências de notícias.  

O sensacionalismo ocorre, quando o jornal rompe com o discurso cotidiano, afirma 

Weyne apud Kovarick (2000). O discurso de cada jornal impresso é determinado pela 

empresa a qual cria a identidade do veículo, quando traz segurança e estabilidade ao leitor. As 

modificações do discurso, no veículo, devem ser feitas de forma gradual e cuidadosamente 

observadas à aceitação dos leitores, diz o autor. Há risco de o jornal cometer excesso no 

tratamento, quando as notícias são consideradas especiais (notícias que extrapolam os 

acontecimentos diários). Porque pode, assim, transformar a notícia em exuberante.  

No artigo de Weyne apud Kovarick (2000, p.80) “o preconceito que persiste em 

relação ao sensacionalismo, geralmente definido como a exploração ruidosa de algo capaz de 

escandalizar, é fruto de um modo de fazer jornal que publicava notícias de maneira opinativa 

e romanceada...” Ele defende, ainda, que os jornais modificam a linguagem para atrair mais 

leitores. O jornal deve ser visto e abordado de forma múltipla, ou seja, em vários sentidos e 

dispositivos para conquistar os vários tipos de leitores. Outros recursos gráficos também são 

utilizados para chamar a atenção do leitor e promover as vendas: o uso de contraste entre 

letras ou aplicação de cores.  



 
 

O sensacionalismo é uma postura editorial adotada regular ou esporadicamente por 

determinados meios de comunicação, caracterizada pelo exagero, pelo emotivo, uso de 

imagens fortes na cobertura de um fato jornalístico, lembra Weyne apud Kovarick (2000). 

O grau de sensacionalismo é medido pela da sociedade e pela cultura dos leitores, ou 

seja, o que para muitas pessoas pode ser um escândalo, para outras pode não ser, afirma o 

autor, porque a:  

 
Notícia que não é espetáculo não merece ser publicada e não vende jornal, 
advertiam os velhos secretários da redação”. Por isso, nossa insistência em que, 
além da informação, há o atrativo da embalagem.  O sensacionalismo tem sido 
comumente visto sob duas abordagens: de um lado a perversão da sociedade, e os 
bons jornais serviam como referenciais para reconhecer os demais como  um 
jornalismo deturpado; e de outro, serve de um instrumento de manipulação das 
classes menos esclarecidas, para mantê-las sob controle e, principalmente para  que 
não questionem para que se mantenham desinformadas sobre os reais problemas da 
sociedade. As duas abordagens possuem problemas principalmente hoje, quando os 
jornais estão se apropriando dos mais diferentes recursos gráficos e de textos na 
busca de leitores tornando a diferença entre eles muito pequena (Weyne apud 
Kovarick, 2000, p.73). 

 

Para Amaral (2006, p. 21), “o sensacionalismo tem servido para caracterizar inúmeras 

estratégias da mídia em geral, como a superposição do interesse público; a exploração do 

sofrimento humano; a simplificação; a deformação; a banalização da violência, da 

sexualidade e do consumo; a ridicularização das pessoas humildes; o mau gosto; a 

fragmentação e descontextualização do fato; o denuncismo; os prejulgamentos e a invasão de 

privacidade de tanto de pessoas pobres e como de celebridades, entre tantas outras 

categorias”.  

Marcondes Filho (1989) complementa que a idéia de que a imprensa sensacionalista 

serve para desviar o público de sua realidade imediata. Como foi o caso Isabella, acontecido 

em 29 de março de 2008, em São Paulo. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a dengue já 

somava mais de 59.000 novos casos, com 48 mortos. O noticiário foi abafado com a morte 

brutal da menina Isabella. Um caso de tamanha relevância para a cidade de São Paulo quanto 

o da dengue para o Rio de Janeiro.  

Amaral (2006) distingue jornalismo sensacionalista de popular. O primeiro ficou 

conhecido pela divulgação de violência na cobertura policial, publicava fotos chocantes, 

utilizava linguagem baixa, gírias e palavrões, declara a autora. Jornalismo popular, segundo a 

autora, ficou rotulado de “mau gosto” e se refere às distorções das notícias. É voltado às 

classes populares e nada mais é do que um jornalismo de qualidade que deve manter uma 

postura crítica, mas sem preconceitos.  



 
 

O jornalismo popular dá mais evidência ao sentimento das pessoas sobre o mundo. 

Nem todos jornais populares são considerados de qualidade. Para a autora, um jornal de 

qualidade é aquele conhecido como quality papers (jornal de qualidade) esses são referências 

e têm prestígio por que são dirigidos às classes A e B. “São considerados veículos de 

credibilidade entre os formadores de opinião”, ressalta Amaral (2006, p.30).  

Muitas vezes, para aumentar a circulação do impresso, o veículo popular sobrepõe-se 

aos impressos com assuntos de interesse do leitor em relação aos fatos de interesse público. 

Por possuir público de baixa renda, os peny press transformam-se em mercadoria. Por isso, 

abandonam o bom jornalismo, para agradar aos consumidores. Amaral (2006, p. 57) comenta 

“os setores populares, muitas vezes, preferem determinado tipo de jornal não simplesmente 

porque são manipulados ou destituídos de bom gosto, mas por que sua história de exclusão 

social, econômica e cultural criou determinados gostos e estilos de vida diferentes”. Por isso, 

a imprensa popular é, muitas vezes, relacionada a grandes jornais de referência porque 

querem abrangência do seu público leitor. Esse público não tem encanto pela política e 

prefere saber notícias do seu cotidiano e entretenimento, casos sobrenaturais, indicações 

astronômicas, horóscopo, passatempos e outras atividades voltadas ao espetáculo, e é por isso 

que: 

 
Muitos autores consideram que a ética do senso comum se determina com uma 
ética instrumental, ligada permanentemente a uma série de estratégias com o 
objetivo de resolver certos problemas. O objetivo do conhecimento popular é a 
imediaticidade, e existe uma vocação do discurso popular para a reivindicação 
(AMARAL 1996, p.21). 

 

Amaral confirma, ainda, que um assunto se torna notícia popular, quando é voltado 

para o entretenimento, proximidade e se for de utilidade pública. Se puder ser narrado 

dramaticamente, “entreter é divertir com distração, de uma forma sensória prazerosa”. Os 

assuntos de relevância pública são os que chamam a atenção dos seus leitores, principalmente 

nos aspectos de segurança pública, televisão, futebol, mercado de trabalho, saúde e dramas da 

população. 

Os jornais populares oferecem um espaço para a comunidade participar. Neste espaço, 

o público leitor pode ver sua dúvida, inquietação, curiosidades e até críticas divulgadas. Essa 

interação entre empresa e comunidade possibilita que o público exerça seu direito de cidadão 

e vem garantindo popularidade para os meios de comunicação, principalmente no meio 

impresso e no televisivo. 



 
 

Nos impressos populares, são utilizados discursos diretos para marcar oralidade, e o 

jornal exime-se da responsabilidade e fala tal como ocorreu. O discurso direto serve para dar 

autenticidade e mostrar a seriedade do jornal, mas, o que, também, gera proximidade com o 

leitor é o emprego do recurso de falar diretamente com o público. Uma matéria terá mais 

chance de ser publicada se for “útil”, ou seja, possuir assuntos que dizem respeito à 

comunidade, como, por exemplo, saúde, segurança e educação. Por ditar comportamentos e 

culturas, a imprensa poderá tornar-se uma referência para a comunidade. 

Uma das características do segmento popular é a forma com que as informações 

ganham dramaticidade. Amaral (2006, p. 119) explica que “dramatizar é tornar um fato 

interessante e comovente como um drama, apresentando-o sob aspecto trágico ou evocando-o 

com cores mais vivas do que as que realmente tem. É exagerar na representação dos fatos”. A 

autora lembra, ainda, que: “o jornalista deve ter respeito pelo sofrimento alheio”, ter cuidado 

ao noticiar fatos que possam magoar ainda mais parentes de vítimas de uma Tsunami, por 

exemplo.  

 

2.2 A manipulação da linguagem jornalística 
 

Pode-se dizer que os veículos de comunicação são moldados pelos seus leitores e o 

discurso jornalístico do meio sensacionalista é o resultado da cultura de seu público. A 

linguagem jornalística, para este meio, deve ser precisa e com exatidão para ganhar a 

credibilidade dos leitores. Ela é menos rebuscada, de fácil entendimento para a população, 

porém chamativa. Possui jargões, vícios e metáforas, com estas figuras o texto poderá seduzir 

o leitor até o final, ao fazer ângulos diferentes com os fatos para deixar o texto criativo, conta 

Amaral (2006).  

Kovarick (2000) afirma que o sensacionalismo também é abordado no aspecto gráfico, 

ao qual se associa o texto, pois as características predominantes do sensacionalismo são: letras 

garrafais, uso de fotos grandes ou muitas fotos que variam, conforme o veículo de 

comunicação.  

Segundo Angrimani apud Kovarick (2000), esse tipo de jornal tem linguagem clichê, 

ou seja, uso de frases prontas por não se saber o perfil do grupo social que adquire o impresso. 

As imagens são muito importantes para a sociedade leitora. É, com esses símbolos não 

verbais que se complementa a informação ao público, além de oferecer um agradável visual.  



 
 

Numa reportagem, deve haver muitos dados e informações, para que o leitor possa 

extrair suas conclusões, diz Lopes (2003). O texto deve ser claro e de fácil entendimento a 

todos leitores e o jornalista não deve opinar nas matérias, para não induzi-las. 

Mas, mesmo indiretamente, há manipulação da informação que é uma característica do 

jornalismo no Brasil, praticado pela grande imprensa brasileira. Abramo (2003) ressalta que 

os órgãos de imprensa não refletem a realidade. A imprensa não manipula sempre, nem todo o 

material, porque sua importância seria extremamente reduzida. A manipulação da informação 

é um fato essencial, pois é com o padrão da persuasão que o repórter submete o leitor a ver o 

mundo de outra forma, como ele poderia ser. Marcondes Filho (1989, p.14) define notícia 

como um produto à venda, “ela é informação transformada em mercadoria com todos seus 

apelos estéticos, emocionais e sensacionais”. A notícia espetaculosa é o que atrai o público, é 

ela quem convida o leitor comprar o jornal. 

Essa outra realidade é fruto de manipulação dos meios de comunicação que, para 

Abramo (2003), só os maiores e melhores meios de comunicação são capazes. O autor 

comenta que a manipulação é uma necessidade da empresa de comunicação que procura se 

transformar em partido político. É possível reconhecer um veículo pela linha editorial e pelas 

normas de trabalho de cada empresa, ambos procuram conduzir a sociedade a sua maneira.    

O sensacionalismo tem características muito amplas, porque pode usufruir do meio 

antiético, bem como aproveitar-se de estratégias para comunicar-se com o público alvo. Um 

desses recursos é a fotografia jornalística. Uma atividade especializada e que precisa de um 

profissional que saiba selecionar, enquadrar elementos semânticos que transmitem informação 

tal qual a realidade. O repórter pode acrescentar à imagem: dramaticidade, profundidade, 

movimento com efeitos de luzes, sombra e demais efeitos, que são as linguagens da 

fotografia.  

O fotojornalismo começou modestamente, sua intenção foi romper a monotonia 

gráfica das páginas cheias de texto, do que para informar alguma coisa, no entanto, a 

fotografia, que é um ícone, tem linguagem universal. A leitura se imagens tornava-se 

cansativa e os leitores impacientes. O nome ilustração dá idéia desse papel secundário 

atribuído à foto diante do texto. Lage (2001) diz que a invenção da fotografia começou com o 

chinês MO TSU (século V a.c), com longas observações de fenômenos luminosos e 

culminaram com as experiências de Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) e Lous Jacques 

Mande Daguerre (1787-1851). 

A fotografia foi reproduzida em jornal há mais de cem anos. Quem descobriu, por 

primeiro, o fotojornalismo foi a imprensa sensacionalista, mas as fotos só ganharam espaço 



 
 

nos jornais e revistas quando, nos anos 20, o cinema era considerado um fenômeno de massas. 

Os meios de comunicação buscam profissionais especializados na área para trazer qualidade à 

imagem. Como diz Lage (2001), a imagem fala por si só, tem identidade própria, revela 

acontecimentos e relembra os fatos. Mostra a realidade num determinado momento, um gesto, 

um cotidiano, melhor ângulo e enquadramento. 

É numa fotografia que se percebe os detalhes e as idéias que elas querem dizer. Ele, 

ainda garante que é uma foto que se reconhece a imagem. Com isso, a fotografia reproduz um 

momento do acontecimento que pode ser visto mais tarde em jornais e revistas.   

 

2.3 A objetividade Jornalística 

 

Trazendo os conhecimentos de Descartes (1596-1650) para o jornalismo, percebe-se 

que um jornalista depara-se com a questão da objetividade toda vez que surge uma pauta 

nova. Só há dúvidas, curiosidades e é o profissional quem tenta desvendá-la para a sociedade. 

Complementa Weber (1864-1920), pensador alemão que para se alcançar a objetividade 

temos de identificar as fontes. É isso que os veículos de comunicação devem fazer, ir atrás de 

fontes ditas confiáveis para se esclarecer as dúvidas das informações.  

Como diz Amaral (1996, p. 17), “a objetividade é uma das principais virtudes da 

matéria jornalística”. Além de objetivos, a matéria deve ser clara e, acima de tudo, verdadeira. 

Comenta, ainda, que: 

 
Reagimos com a educação que possuímos, com a crença religiosa a qual 
pertencemos, com a classe social da qual fazemos parte, de acordo com nossa 
idade, sexo, raça e visão política. O preconceito e preferências são formas as quais 
reagimos quando somos estimulados por fatores externos. Por isso, muitas vezes, o 
ser humano tem a capacidade de descrever as coisas como são, ou pelo menos, 
como ele acha que é ( AMARAL, 1996, P.17).  
 
 

Por volta de 1850, os princípios da imparcialidade e do equilíbrio de ética profissional 

na captação e transmissão de notícias, foram estabelecidas para os impressos. A partir desse 

momento, o termo objetividade começou a fazer parte da imprensa, e:  

 
Até a primeira metade do séc. XIX não havia preocupação por parte do editor e do 
leitor, com equilíbrio e imparcialidade. Como a imprensa era, sobretudo político-
partidária, comprava-se (assinava-se) jornal para saborear a versão parcial dos 
acontecimentos e para ler as críticas aos adversários, quase sempre pessoais, 
procedentes ou não, e invariavelmente em termos fortes, quando não afrontosos ( 
AMARAL,1996, p.25).  

 



 
 

O interesse pelos acontecimentos públicos veio mais tarde com a democratização, 

aumento do índice de alfabetização, tecnológico, desenvolvimento e crescimento da classe 

média urbana, entre outros. Foi a partir do início do século XIX na Inglaterra, França e 

Estados Unidos que a imprensa deixa de ser politizante e passa a imprensa comercializada.  

A partir desse momento, a objetividade passa a identificar a imparcialidade, 

finalidade, isenção, neutralidade e alheamento em relação a valores de ideologia.  

Segundo Amaral (1996, p. 26), diz que: “o jornalista precisa deixar em casa suas 

normas, princípios, referências políticas e ideológicas, procurar excluí-los do pensamento e  

concentrar-se na nomeação dos fatos, sem tentar explicá-los ou comentá-los”. Na verdade, os 

interesses do jornalista devem ir ao encontro dos interesses dos donos da empresa em que o 

profissional trabalha.  

Para se falar sobre estes dados históricos buscou-se em Amaral (1996) que diz que: a 

evolução na educação e a melhoria nos padrões de vida das populações só fizeram ampliar o 

público dos jornais. A impressão cresce à medida que o número de assinantes dos impressos 

cresce.  

Foi em 1833, com o advento da impressora a vapor, que os Estados Unidos puderam 

ampliar a circulação do 1º Penny Press (jornal de penny, jornal-centavo, barato, popular), o 

New York Sun. O jornal centavo foi fundado pelo americano Benjamin Day (1810-1889) e 

com pouco tempo de publicação já fazia muito sucesso. Chegou à tiragem de 15 mil 

exemplares por dia. O jornal americano era difundido pelas suas reportagens voltadas ao 

crime, escândalos, processos judiciais, além do baixo preço.  

O modelo penny press inventou um novo conceito de notícia e passou a interessar-se 

pelos acontecimentos diários da comunidade: seus dramas, alegrias, decepções, espetáculos e 

crimes.  

Segundo Amaral (1996), “ele descobriu a sociedade e passou a noticiá-la. Redefiniu o 

público e o privado. Orientou-se para a venda avulsa nas ruas, com os jornaleiros a apregoar 

as principais notícias das diversas edições do dia”.  E, assim, a venda de exemplares na rua e a 

curiosidade dos consumidores fez aumentar as vendas do impresso. 

Para Karam (2004, p. 92), uma empresa de comunicação tem implícito uma filosofia 

moral no setor em que atua. Nela, precisa ser incluída a notícia, a publicidade e outras áreas, 

para que haja reconhecimento no âmbito da apuração dos fatos e na divulgação. A ética de 

uma empresa deve ser respeitada, bem como os valores aplicados cotidianamente. “O 

exercício profissional ético significa, portanto, idealmente, um controle da qualidade da 



 
 

informação, ancorado em valores universais profissionais, expressos em códigos 

deontológicos”, diz Karam (2004, p. 94). 

O autor complementa: “há, no entanto, o reconhecimento, mesmo que envergonhado, 

de que o jornalismo tem potencialidades e importâncias que ultrapassamos limites 

ideológicos, políticos e financeiros em que atuam não apenas jornalistas assalariados, mas 

autoridades e empresários da mídia”. Para complementar esta idéia buscou-se Romano que 

diz que: “o descaso de valores éticos, o” vale-tudo “para conquistar, por exemplo, 

enriquecimento pessoal”, tem por conseqüência a desvalorização dos critérios e normas 

morais na consciência individual dos cidadãos”, logo a ética e a moral fazem parte do 

cotidiano jornalístico.  

Sirotsky apud Karam (2004, p.225), então Presidente do Conselho de Administração 

da Rede Brasil Sul de Televisão (RBS), afirmou que a revolução tecnológica e as alternativas 

de distribuição de informação “apenas aceleram uns movimentos internacionais, mundiais, em 

que pela informação, pela comunicação, os homens, todos os países passam a ter condições 

melhores de discernir e tomar suas decisões”. Disse, ainda, enquanto Presidente da Federação 

Internacional de Editores de Jornais (depois Associação Mundial de Jornais), que “a 

informação está a serviço da sociedade”, e “que se não existisse uma Lei de Imprensa, os 

cidadãos brasileiros ficariam mais livres ainda para exercitar seu direito de informação e de 

ser informados”. 

Estas citações referem-se a assuntos que fazem engrandecer o jornalismo: denúncias 

de assassinato de menores, de violência contra os sem-terra, de tortura e de prostituição 

infantil. Esses exemplos possuem princípios que estão nos códigos éticos, afirma Karam 

(2004). A liberdade na escolha esta expressa nos códigos éticos e deontológicos, isto quer 

dizer que o cidadão tem o direito de escolher qual mídia quer buscar informação. Karam 

refere-se às poucas pessoas que dominam os diferentes meios de comunicação.  

Foi o que aconteceu com as Organizações Globo, em 1995. Roberto Marinho (1904-

2003) associou-se ao conglomerado News Corporation, de Rupert Murdoch. O conglomerado 

é a maior rede do setor de comunicação do mundo e está presente em quarenta países.  Essas 

empresas internacionais ampliam cada vez mais seus negócios e multiplicam suas sociedades 

com setores voltados à comunicação. Esses exemplos brasileiros mostram claramente a 

relação entre poder político e a informação jornalística, o que coloca sob suspeita expressões 

como: isenção, direito do público à informação, interesse público, liberdade de escolha. Não 

se pode deixar de mostrar que a mídia e o poder político estão envolvidos e, por isso, torna-se 

difícil a isenção jornalística nos veículos de comunicação. Em 1995, 96 parlamentares 



 
 

brasileiros tinham concessões de rádio ou televisão, diz Fernandes na Revista Carta Capital 

(1998). Por isso, fica difícil manter os meios de comunicação com imparcialidade, já que a 

maioria dos veículos são mantidos pelos próprios políticos. 

Martínez Alberto apud Karam (2004), acredita que os jornais impressos desaparecerão 

até o ano de 2020 e com ele o jornalismo, como profissão. Segundo Martínez, o discurso 

jornalístico pertence à modernidade, e as novas tecnologias referem-se a pós-modernidade, o 

que tornará o jornalismo desnecessário e fará as pessoas desinteressarem-se pela leitura. 

Complementa, ainda: que imprensa corre o risco de desaparecer, e com ela, o direito social à 

informação correta perderá o valor. Martínez apud Karam (2004) lembra que o principal valor 

do jornalismo está na maneira de expor a realidade, numa linguagem simples que possibilita a 

sociedade debater suas idéias.  

Ele considera que esses princípios, no jornalismo, deixam de ter sentido histórico e 

que os novos provedores de informação não serão jornalistas com princípios deontológicos 

reconhecidos pelo profissionalismo. Pena (2006, p.90) concorda e diz que “a imprensa na 

atualidade está mais interessada no entretenimento e no espetáculo do que na informação”. 

Martinez complementa: os jovens e adolescentes mostram desinteresse pela informação e que 

o atual modelo de jornalismo pode ser substituído por outro, com outras técnicas e 

finalidades, enquanto isso, os jornalistas agora formados precisam acompanhar estas 

evoluções para poderem estar inseridos no novo campo da informação.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 Ética e responsabilidade 
 
 

A ética é a parte da filosofia que se propõe a analisar a conduta dos humanos e os 

valores pessoais. É a maneira de conhecer as relações entre os seres humanos e seu modo de 

ser e pensar. É a forma de saber o que é justo e certo, que varia de pessoa para pessoa a 

maneira de ser. André (1970, p. 9) conclui que “ética é, para os jornalistas, o conjunto de 

normas que devem reger sua conduta ao desempenho da sua profissão. A ética jornalística ou 

deontologia jornalística participa dos princípios da ética social”, defende o autor. 

            Abramo (2002, p.110) descreve que, “não existe uma ética específica do jornalista: sua 

ética é a mesma do cidadão”.  Ele acredita que o profissional não deve ser ingênuo, deve ser 

cético, ou seja, sempre desconfiar do que lhe dizem.  

André (1970, p.12) defende que “o jornalista deve subordinar-se a atividade 

jornalística, regulando as suas relações com a comunidade, com fontes de informações entre 

companheiro, visando o bem comum”. Logo, a mídia deverá pôr em pauta todos assuntos de 

relevância popular a serem debatidos pelos leitores, conforme: 

 
Os princípios éticos que são bastante claros, todos consignados na constituição: 
transparência, honestidade, liberdade de pensamento e expressão. Não fica patente 
o direito à informação de significado inverso ao simples direito à informação. 
Liberdade de opinião e sua discussão democrática dependem fundamentalmente de 
meios de comunicação abertos aos vários segmentos sociais (MELO apud PAIVA, 
2002, p. 45).   

 

 

Sodré apud Paiva e Dines (2003) complementa que tanto a política como a ética 

devem ser exercida no seio da comunidade. E, se as reportagens não forem conferidas 

corretamente, podem não só sujar a imagem de alguém, como acabar com a vida de uma 

pessoa.  

 A seguir serão apresentados exemplos de falta de ética, pesquisadas em jornais e 

revistas. Com a pesquisa realizada no site Observatório da Imprensa2, pode-se descrever que 

foi o que aconteceu em 1993, com o ex-deputado Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro foi acusado 

de participar do desvio de verbas do orçamento federal. O valor desviado era de US$ 1 mil e 

não US$ 1 milhão, como a imprensa noticiou. A revista Veja, espalhou a informação com 

valores errados e publicou "Uma estrela na lama", da edição 1314, de 17/11/1993. O erro só 

foi percebido depois que a revista já estava impressa e para não ferir a ética, deveria inserir 

                                                 
2 Informações do site www.observatoriodaimprensa.com.br  Acessado em 05 de junho de 2008 



 
 

uma nota na matéria, alertando os leitores sobre o erro na capa. Os jornalistas acabaram 

infringindo os artigos 7º e 10º do Código de Ética.  

Segundo o site Observatório da Imprensa: “como responsável pelo fechamento 

daquela edição, Luís Costa Pinto (Lula), acusa o editor-executivo Paulo Moreira Leite de ter 

sugerido que buscasse alguém que confirmasse a informação errada, pois não podia jogar fora 

1,2 milhão de cópias da capa já impressa”.  E continua, “como coordenador da Subcomissão 

de Bancos da CPI do Orçamento, Lula também aponta o ex-deputado Benito Gama de ter 

confirmado a movimentação errada de 1 milhão de dólares nas contas de Ibsen”. A correção 

do mau jornalismo foi feita após 11 anos. 

Também, em pesquisa, em 2004, a revista Istoé relembra a falta de ética produzida por 

jornalista na revista Veja. "Como o mau jornalismo transformou US$ 1 mil em US$ 1 milhão 

e levou à cassação de um forte candidato a presidente do Brasil – Ibsen Pinheiro, ex-

presidente da Câmara dos Deputados, MASSACRADO". Ibsen Pinheiro foi cassado e a sua 

candidatura à presidência da república abalada, além de ter a imagem adulterada. 

Outro fato semelhante aconteceu em 1994, em São Paulo, em que os donos de uma 

Escola Infantil foram acusados, injustamente, de orgias com menores. A Escola Base3, teve 

suas portas fechadas e os proprietários Maria Aparecida Shimada, seu marido Icushiro 

Shimada, e outros funcionários tiveram sua conduta duvidosa.  

As TVs Globo e SBT e os jornais Folha de S. Paulo, Folha da Tarde e Notícias 

Populares foram processadas por denunciarem o caso por confiarem na imprecisão dos fatos 

investigados pelos policiais.  

Conforme o mesmo site, o caso que viria a se transformar em símbolo de julgamento 

público pela mídia baseou-se em laudos preliminares e na acusação de mães que apontavam 

seis pessoas como envolvidas no abuso sexual de crianças numa escola de educação infantil, 

localizada no bairro da Aclimação. A linha de investigação da polícia mostrou-se sem 

fundamento e o inquérito foi arquivado.  

Após a verificação de que tudo não passava de armação contra os proprietários da 

escola, eles foram inocentados. Mas era tarde demais, os acusados já tinham sido julgados 

sumariamente pelos órgãos de imprensa e condenados pela opinião pública. A escola foi 

pichada, depredada e saqueada e os acusados foram presos. A imagem da escola e destas 

pessoas nunca mais foi a mesma, após a denúncia falsa.  

                                                 
3 Informações do site http:// http://www.igutenberg.org/esbase.html. Acessado em 05 de junho de 2008 



 
 

Por isso o código de ética do jornalista deixa bem claro, no artigo 7º – O compromisso 

fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos e seu trabalho pauta-se pela precisa 

apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação.  

O jornalismo ético não busca vingança pessoal, nem pretende vender mais exemplares, 

ele é independente da situação social. O jornalista precisa conhecer o assunto profundamente, 

não distorcer os fatos, não violar as leis e dar oportunidade aos acusados para se defenderem.  

Apesar de alguns jornalistas questionarem o uso de disfarces e câmeras ocultas como 

não ético, foi com estes meios que foi possível melhorar o desenvolvimento de um país, disse 

Sodré apud, Paiva e Dines (2002), por isso, condena-se o jornalista que omite a identidade na 

hora de obter informação. Diz, ainda, que a ética da profissão deve estar sempre acima de 

tudo, referindo se aos meios ocultos utilizados para conseguir uma pista.  

Para Sodré apud Paiva e Dines (2002, p.194), a “ética definia-se aí como o conjunto 

das condições de possibilidades históricas de uma virtude individual e coletiva, voltada para a 

livre expressão”, diz o autor. Para Amaral (2006, p.12), “ uma imprensa popular de qualidade 

só é viável se conseguir desenvolver um tipo de jornalismo ético, que aperfeiçoe suas técnicas 

de comunicação com o leitor popular sem ficar refém dos requisitos do mercado”. O que é 

muito difícil, pois, a imprensa busca os acontecimentos da comunidade para fazer seu jornal. 

São os fatos diários que preenchem as linhas de um periódico, por vezes, mostram assuntos 

nem um pouco agradável para a sociedade, mas como é de interesse público, também é 

relevante a sociedade.   

Karam (1997) diz que, todas as pessoas têm direito de livre expressão, de fazer 

comentários, opiniões e de transmitir informações por quaisquer meios de comunicação. Os 

jornalistas só podem expressar suas opiniões nos lugares predeterminados, ou seja, nos 

editoriais, colunas, artigos e crônicas.    

A objetividade existe independentemente do pensamento. Ferreira (1975) apud 

Amaral (1996), conta que a objetividade não serve para julgar e sim, para analisar os dois 

lados e a existência do real.  

Isso quer dizer, um complemento do que o jornalista deve ser ao construir uma notícia 

em que não haja julgamento particular. O julgamento só será feito por autoridades 

competentes e que jamais o repórter poderá formar juízo próprio sobre o assunto abordado.   

Descartes apud Amaral (1996, p.20) sempre duvidava de tudo no mundo e acabou 

tendo uma única certeza: a existência do sujeito. Segundo ele, onde existir dúvida deve haver 

uma consciência. A incerteza representa que alguém existe e pensa. Por isso, “Penso logo 



 
 

existo”, disse Descartes. O filósofo ensinou que só há afirmação naquilo que se vê de forma 

clara e distinta.  

Segundo Goodwin (1993), a sobrevivência da mídia noticiosa como negócio, o 

jornalista tem de fazer coisas que poderão afetar seus princípios éticos. Isso não quer dizer 

que esses profissionais deixaram de ser inteligentes, eles apenas assumem a ética determinada 

pela empresa que o sustenta.  Para o autor, vários fatores podem comprometer a ética de um 

jornalista, dentre eles: conflitos de interesses, oferta grátis, métodos dos jornalistas, 

privacidade, compaixão, competência e prestação de contas. Para a Sociedade Americana de 

Editores de jornais, a: 

 
Liberdade de imprensa pertence ao povo. Deve ser defendida contra as pressões ou 
os assaltos de quaisquer setores, públicos ou privados. Os jornalistas devem estar 
constantemente em alerta para que os negócios públicos sejam conduzidos em 
público. Devem estar vigilantes contra todos aqueles que queiram explorar a 
imprensa por propósitos egoístas (GOODWIN, 1993, p.398). 

 
 
O nível ético de uma pessoa pode ser determinado por fatores econômicos, pela 

educação familiar e pelo que se aprende com os outros profissionais, diz Goodwin (1993 p.3). 

O autor mostra que alguns pensadores do Liberalismo como: John Erskine (1879-1951), 

Thomas Jefferson (1743-1826) e John Stuart Mill (1806-1873) acreditam que os meios de 

comunicação devem ser desligados dos governos, para que a imprensa possa transmitir a 

verdade sobre o governo. Shaw, citado por Goodwin (1993), complementa que a imprensa é 

quem representa o governo, por isso, é dever dela divulgar assuntos de interesse do público.  

A honestidade, na criação das reportagens, é também um padrão ético. É importante 

ser justo e honesto ao dar as notícias, sem julgar por antecipação. Goodwin (1993, p. 27) diz 

que, “uma decisão ética pode envolver a ponderação de princípios e valores conflitantes. Mas, 

como saber informar o público quando a notícia envolve segurança nacional?”. 

Para que não haja revolta da população com o assunto seria melhor, então, evitar tal 

informação para que conflitos maiores não sejam causados. Daí, os princípios éticos devem 

ser repensados antes de divulgados. A luta constante pela ética não é só dos jornalistas, cada 

profissão busca a sua conduta moral e cada sujeito encontra sua ética individual. Conforme 

Goodwin (1993, p.39), os jornalistas devem “aplicar certos valores e princípios, tais como: 

contar a verdade, o direito público de saber, responsabilidade social, justiça e honestidade. O 

sucesso de qualquer meio de comunicação é conseguir audiência, ou seja, buscar anunciantes 

capazes de pagar por isso”. Aqui, o autor se refere à publicidade, é ela que muitas vezes 



 
 

sustenta a mídia. Os meios de comunicação em geral, podem ser tratados como empresa 

porque buscam, além de informar, gerar lucros. 

Para o autor, o jornalismo pode ser considerado como: profissão, ocupação ou arte. 

Mas seja qual for a denominação dos profissionais, todos precisam de proteção constitucional 

para trabalhar, porque: 

 
Jornalismo não é profissão segundo a definição tradicional da palavra, em grande 
parte porque não exige conhecimentos avançados ou uma educação universitária 
especializada [... ] Os jornalistas, homens ou mulheres, não estão reclamando pelo 
status profissional. Muitos vêem no jornalismo uma arte talvez uma arte de alta 
reputação, mas não uma profissão ( GOODWIN, 1993, p.60). 

 

 

Embora seja considerada uma arte por muitos autores americanos, existe a 

responsabilidade perante o público. Para Amaral (1996, p. 47), “a responsabilidade da 

imprensa é informar e só poderá informar melhor se o governo e outras fontes de notícias 

fornecerem dados mais confiáveis”. Complementa Amaral (2006) que o jornalismo popular 

pode ser feito sem deixar de lado os princípios éticos. Ela acredita que, mesmo sendo um 

jornal voltado à população, é direito da comunidade receber notícias atuais, com princípios 

éticos, porém um jornal com custo baixo para que todos tenham direito de estar informados 

pelos acontecimentos públicos.  

O jornalista deve ter além de amor pelo jornalismo, uma motivação com a notícia para 

investigá-la, por isso, é que a profissão exige comprometimento e engajamento. 

  

3.1 Código de Ética do Jornalista e Lei de Imprensa no Brasil  

 

O Código de Ética dos jornalistas brasileiros4 possui 19 artigos, os quais são divididos 

em cinco capítulos.  Ele foi criado para que os profissionais do jornalismo pudessem cumprir 

com seu dever e serem responsabilizados, quando fosse necessário.  

O primeiro capítulo defende o direito que o cidadão tem em saber das informações que 

sejam de interesse público. O jornalista é responsável pela transmissão da informação precisa 

e verdadeira para o público. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a 

aplicação de censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade e devem ser 

denunciadas à comissão de ética.  

                                                 
4 Informações do site http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf. Acessado 
em 10 de junho de 2008 



 
 

No segundo capítulo, o artigo terceiro diz que “o jornalista é uma atividade de 

natureza social, pois, está sempre subordinado ao presente Código de Ética”. No artigo sexto, 

o Código de Ética diz que o jornalista não deve colocar em risco a integridade das fontes, bem 

como, deve respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão.  

No sétimo artigo, o jornalista não pode impedir as manifestações de opiniões 

divergentes ou de livre debate de idéias; expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de 

vida, sendo vedada a sua identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação 

de locais de trabalho ou residência, ou quaisquer outros sinais.  

No capítulo III, o artigo oitavo determina que o jornalista é responsável por toda a 

informação que divulga, desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros, caso em 

que a responsabilidade pela alteração seja de seu autor.  

O artigo 11, o Código de ética traz alguns itens dos quais o jornalista não pode 

divulgar: como informações de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores 

humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. Bem como, assuntos obtidos de 

maneira inadequada, com uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones 

ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e, quando esgotadas todas as outras 

possibilidades de apuração. 

O jornalista deve ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de 

pessoas e instituições envolvidas em alguma cobertura jornalística, principalmente aquelas 

que são objeto de acusações não suficientes, demonstradas ou verificadas; promover a 

retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e defender o direito de resposta 

às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em matérias de sua autoria ou por 

cuja publicação foi responsável, citado no artigo 12, do Código. 

Os jornalistas filiados aos sindicatos de jornalistas, que descumprirem o presente 

Código de Ética estão sujeitos às penalidades de observação, advertência, suspensão e 

exclusão do quadro social do sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em 

veículo de ampla circulação.  

Os profissionais, que não são filiados, estão sujeitos às penalidades de observação, 

advertência, impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no quadro social 

do sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação. 

Tudo isso está escrito no Código de Ética dos jornalistas, segundo o site da Federação 

nacional dos Jornalistas. Sendo assim, a ética profissional está relacionada diretamente com a 

consciência de cada pessoa.  



 
 

A lei decretada em 22 de novembro de 1823 era a mesma que fora apresentada durante 

os trabalhos da Constituinte no anteprojeto redigido por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. 

Depois da dissolução da Assembléia, o projeto foi aprovado sob a forma de Decreto em 22 de 

novembro de 1823. A lei reproduzia muito do que já se declarava na legislação anterior: 

repudiava a censura e declarava livres a impressão, publicação, venda e compra de livros e 

escritos de toda a qualidade, com algumas exceções. Estas exceções, os chamados "abusos da 

liberdade de imprensa", seriam objeto de julgamento, conta Lustosa, no site Observatório da 

Imprensa5. Izabel Lustosa é graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, fez mestrado e 

doutorado em Ciência Política no IUPERJ.  

Na entrevista ao Observatório, Isabel conta que, no dia 2 de março de 1821, um 

Decreto de D. João VI  abolira a censura prévia e regulara a liberdade de imprensa. Este 

decreto não extinguia a prática da censura, mas atenuava a forma como esta era feita. Em 5 de 

junho de 1821, D. Pedro assumia a Regência do Reino do Brasil.  

E em 28 de agosto de 1821 coloca a liberdade de imprensa em vigor, mesmo sem a lei 

que a regulamentaria. Aumentando assim a responsabilidade a Junta Diretora da Tipografia 

Nacional nos casos de abuso cometidos por autores anônimos. Decidiu então, que os 

manuscritos viessem assinados pelos seus autores, caso contrário não seriam aceitos e 

impressos. O governo, depois da grande movimentação de panfletos e periódicos sem 

assinaturas, resolveu proibir de vez a impressão de materiais anônimos. O Decreto, sob forma 

de Portaria, foi aprovado na sessão de 18 de junho no qual, abandonavam-se as sanções 

relativas aos abusos contra a religião, os bons costumes e os indivíduos. Permaneciam apenas 

as relativas aos abusos contra o Estado.  

A liberdade de Imprensa, na época, era entendida como "a livre comunicação do 

pensamento é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, 

conseqüentemente, sem dependência de censura prévia, manifestar suas opiniões em qualquer 

matéria, contanto que responda pelo abuso desta liberdade nos casos e na forma que a lei 

determinar", afirma Isabel. Naquele tempo, a lei vigorava de acordo com o poder do soberano 

e com o sistema liberal. A Lei de Imprensa vigorou durante o todo o Império, sendo 

substituída na República.  

André (1970, p. 9) afirma que “liberdade de imprensa passa a ser liberdade de 

informação”. Ele acredita que, além da liberdade de expressão dos meios de comunicação, a 

responsabilidade, também, deve fazer parte da informação. A Lei da Imprensa serve para 

                                                 
5 Informações do site http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ Acessado em 10 de junho de 2008 



 
 

punir os abusos em geral, a noticia falsa ou truncada, as ofensas à moral e aos bons costumes, 

incitação ao crime, propaganda de guerra, subversão, preconceitos de cor e raça, os crimes de 

calúnia, difamação, injuria e outros. Estabelece a responsabilidade civil e garante o sigilo e o 

anonimato, comenta André (1970). 

“A Lei de Imprensa sempre serviu para proteger o Estado e proteger o cidadão dos 

excessos, erros, má conduta, má intenção ou má apuração de fatos pela mídia”, diz Roitberg6, 

jornalista e diretor de Comunidade na TV. 

O que o Ministro Carlos Ayres Brito fez, foi retirar a proteção ao cidadão, a proteção 

ao Estado, a proteção à maioria e a proteção às minorias, descreve o jornalista no blog 

Leituras Favre.  

Meyer (1989) acredita que Liberdade da Imprensa deve ser guardada como um direito 

inalienável do povo numa sociedade livre. Ela implica a liberdade e responsabilidade de 

discutir, questionar e desafiar ações e expressões do governo e das instituiçõespúblicas 

privadas. Os jornalistas detêm o direito de transmitir opiniões impopulares e o privilégio de 

concordar com a maioria.  

Abramo (2002, p.116) define que “a liberdade de imprensa só é usada pelos donos das 

empresas” e garante que em quarenta anos nunca viu liberdade de imprensa, ela só é possível 

para donos de jornais. E, até hoje, funciona assim, o jornalista não pode ter opinião, mas os 

jornais podem e estão presentes nos editoriais.     

Cada profissão tem suas leis a serem seguidas. Na comunicação social, os códigos de 

ética são normas e princípios que devem ser seguidos pelos profissionais da área. Os 

jornalistas acreditam que a liberdade de imprensa significa coletar informações sem qualquer 

restrição, transformar as notícias em reportagens e divulgar o resultado de seu trabalho para o 

público. Por isso, o profissional deve saber até onde pode ir, nada de invadir a privacidade 

alheia com suas atitudes e métodos sem antes consultar seus superiores, conclui (ELLIOTT, 

1986). 

No Brasil, o procedimento usado é misto e procura disciplinar a atuação da empresa e 

dos profissionais, acentua (ANDRÉ, 1970). Isso quer dizer que além do Código de Ética do 

profissional, cada empresa tem a sua, muitas vezes os códigos não são os mesmos e o 

profissional deve optar pelo que melhor lhe convém. “ É na prática midiática corrente, seja no 

Primeiro ou no Terceiro mundo, o jornalismo e a espera político-econômico vivem cada vez 

                                                 
6  Informações do site: http://blogdofavre.ig.com.br/2008/02 Acessado em 05 de junho de 2008  
 



 
 

mais em simbiose, sem distanciamento necessário a formação de uma ativa cultura crítica, 

indispensável ao funcionamento de uma verdadeira democracia” , complementa Sodré. 

Sartre apud Karam (1997), comenta que o homem tem direito a liberdade e a 

responsabilidade de proteger-se ao futuro, ele pode constituir o presente e é também o 

responsável por seus resultados....”. Para o autor, há sempre perguntas que os leitores 

gostariam de saber e que deixam os jornalistas sem saída. Por exemplo, o profissional das 

redações não pode invadir a privacidade das pessoas públicas, ele tem de saber definir se o 

assunto é de relevância social, de interesse público; saber revelar a verdade de um 

acontecimento, quando ele possui várias fragmentações; ter cuidado ao noticiar problemas do 

país ou de um governo, diz Karam (1997)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 Análise e discussão do caso esquartejadora e os veículos A Razão e Diário de Santa 

Maria 

 

Nesse capítulo, são analisadas as matérias veiculadas pelos jornais A Razão e Diário 

de Santa Maria, sobre o caso que ficou conhecido como “esquartejadora”, ocorrido, em Santa 

Maria, a partir do dia cinco de março de 2005.  

No primeiro dia de março de 2005, terça-feira, a dona-de-casa Glória Maria da Silva 

Santos, 43 anos, casada com Jorge Ledir Cazuza dos Santos, 44, foi internada no Centro 

Obstétrico do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) para dar a luz. Após o 

nascimento da filha, Glória recebe alta, mas não aparece nenhum familiar para buscá-la. Mais 

tarde, Glória opta por pegar uma condução e ir para sua casa. No ponto de ônibus, recebe 

ajuda de uma mulher de nome Marilei Barragan da Silva, 30 anos, que se diz técnica de 

enfermagem e oferece ajuda. Glória é levada para a casa de Marilei, na Vila Presidente 

Vargas, bairro Pé de Plátano. 

Na noite de sábado, dia cinco de março, Glória passa mal e morre. Sem saber o que 

fazer com a mulher morta, Marilei e o namorado Wagner de Oliveira Lopes, 22, jogam o 

corpo num poço de água da casa. No sábado, o marido de Glória vai visitar a mulher no 

hospital e recebe a notícia de que ela já recebeu alta. Sendo assim, ele passa a noite de sábado 

procurando notícias de sua mulher entre os amigos e parentes, só registrando seu 

desaparecimento na Polícia no domingo, dia seis, ao meio dia. Na segunda-feira, sete de 

março, a polícia começa a investigar o caso. Uma rádio da cidade noticia o desaparecimento 

de uma mulher no Husm e começam, a surgir indícios de que ela estaria na vila Presidente 

Vargas.   

Na terça-feira, oito de março, a polícia vai até a casa de Marilei recolher pistas sobre 

o caso. Marilei é intimada a depor e diz que Glória foi para a Quarta-Colônia com um 

amante. 

Dia nove de março, quarta-feira, a Conselheira Tutelar encontra uma menina recém-

nascida na casa de Marilei e a entrega ao Jorge Ledir Cazuza. Atormentados pela pressão, o 

casal tira o cadáver do poço e esquarteja. Wagner sai de bicicleta com os pedaços do corpo 

em sacolas e os distribuiu em terrenos perto da Faixa Velha de Camobi. Marilei Barragan da 

Silva, tinha a intenção de ficar com a criança. Essa versão do crime foi retirada do jornal 

Diário de Santa Maria, nas páginas 12-15, dias 12 e 13 de março, 2005. 

O material foi selecionado nas editorias da Polícia Civil e Geral dos jornais impressos 

A Razão e Diário de Santa Maria, no período de 11 de março de 2005 à 22 de novembro de 



 
 

2006. A escolha deste caso pré-determinado nos possibilitou trabalhar com reportagens que 

obtiveram grande repercussão na cidade. 

A pesquisa foi analisada, segundo os critérios da análise de conteúdo. Inicialmente, 

com processo descritivo, onde foram consideradas as categorias de análise, como também o 

tamanho das matérias, gênero, títulos, datas, localização na página, editoria e quantidade.  

Já, no processo de análise, consideram-se os aspectos como a construção da notícia, as 

rotinas produtivas dos jornais, análise do material produzido nas reportagens e nas matérias 

complementares divulgadas sobre o caso.  

Decidiu-se pelos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, por serem dois jornais 

diários de referência na cidade. Em pesquisas nos arquivos dos jornais, obtiveram-se os 

dados: com 73 anos, A Razão7, é um dos jornais mais antigos do interior do Rio Grande do 

Sul. Em outubro de 1934, o jornalista Clarimundo Flores funda o jornal impresso. O veículo 

já pertenceu às empresas de Assis Chateaubriand e, nos anos 80, foi assumido por Luizinho e 

Maria Zaira De Grandi. Com abrangência de 45 municípios da região central e fronteira oeste 

do Estado, o jornal tem uma tiragem de 12 mil exemplares, na semana, e, aproximadamente, 

15 mil exemplares nos finais de semana.  

Intitulado como comunitário, o Jornal A Razão defende assuntos da comunidade e da 

região e aborda temas do contexto social, conforme o site.  

O Diário de Santa Maria8, criado em junho de 2002, é um jornal do Grupo RBS que 

possui circulação em 34 municípios da região central do Estado. Tem formato tablóide e 

tiragem de 11 mil, de segundas às sextas-feiras e de, aproximadamente, 17 mil nas edições de 

finais de semana. Possui projeto gráfico colorido com boxes explicativos e informações que 

complementam a matéria.  

Foram encontradas ao todo, 28 reportagens sobre o caso esquartejadora. O Jornal A 

Razão noticiou 14 matérias durante o período compreendido entre 11 de março de 2005 e 22 

de novembro de 2006. Também foram analisadas 14 reportagens no Diário de Santa Maria, no 

mesmo período. Como mostram os esquemas a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Informações do site http://www.arazao.com.br/expediente.php/ acessado em 22 de maio de 2008. 
8 Informações do site http://www.clicrbs.com.br/jornais/dsm/jsp/default.jsp Acessado em 25 de maio de 2008 



 
 

4.1 Caso “Esquartejadora” na versão: A Razão  

 

 

Data Pág Título Tam. Fotos Gênero Ilustrações Fontes Jornalista 

11/03/05 Capa 
Mulher morta é 
encontrada em 

sacolas 

3 col. 
16 cm 01 Manchete Não possui Não possui Não 

11/03/05 14 

Mulher morta é 
esquartejada em 

Camobi dias depois 
de dar a luz 

5 col. 
15 cm 02 Reportagem/ 

polícia Não possui 

-Polícia Civil; moradores 
da acusada; marido 
vítima; Bombeiros; 

namorado da suspeita. 

Não 

12 e 
13/03/05 Capa A versão de um 

crime macabro 
3 col 
16 cm 01 Manchete Não possui Não possui 

 
Não 

 

12 e 
13/03/05 04 Cenas dignas de um 

filme de terror 
2 col. 
10 cm não Editorial Não possui Não possui  

Não 

12 e 
13/03/05 

 
21 

Versão de um caso 
macabro Pág. inteira 01 Reportagem/ 

polícia Não possui -a suspeita; o namorado 
dela; marido da vítima. Não 

12 e 
13/03/05 22 

HUSM esclarece 
internação de Glória 

Maria 

03 col. 
15 cm 01 Reportagem/ 

polícia Não possui - HUSM Não 

14/03/05 11 
Marilei é levada 
para presídio em 

Jaguari 

03 col. 
15 cm 01 Matéria/ polícia Não possui 

- Delegado da SUSEPE; 
Juiz; Acusada; 

Delegado. 
Não 

21/04/06 Capa 
Esquartejador é 
inocentado de 

assassinato 

3 col 
18 cm 01 Manchete Não possui Não possui Não 

21/04/06 15 Esquartejador 
escapa da prisão Pág. inteira 02 Reportagem/ 

polícia Não possui 
- Juiz; acusado; 

promotor; vizinha da 
suspeita. 

Neuzimar Pacheco 

21/11/06 Capa 

Muita polêmica 
antecede o 

julgamento de 
Marilei 

2 col 
10 cm 01 Manchete Não possui Não possui Não 

21/11/06 13 Hoje, o júri do ano Pág. inteira 02 Reportagem/ 
polícia Não possui 

- Advogado da acusada; 
advogado marido da 

vítima 
Não 

22/11/06 Capa Vinte e três anos de 
cadeia para Marilei 

4 col. 
19 cm 01 Manchete Não possui Não possui Não 

22/11/06 14 Marilei Barragan é 
condenada Pág. inteira 05 Reportagem/ 

polícia Não possui 
- Juiz; vizinha do 

acusado;estudantes de 
direito. 

Não 

22/11/06 15 O desjejum de 
Marilei 

02 col. 
22 cm 01 Matéria/ policia Não possui - baseado em 

depoimentos da acusada 
Não 

 



 
 

A primeira notícia a respeito do caso foi divulgada em 11 de março de 2005. O jornal 

A Razão coloca os nomes dos jornais em destaque que traz a manchete “Mulher morta é 

encontrada em sacolas”. A notícia vem acompanhada de uma fotografia que mostra o local 

onde os bombeiros procuravam pelo corpo da mulher desaparecida.  

Na mesma edição, “Mulher morta é esquartejada em Camobi dias depois de dar a 

luz”, é uma matéria com texto simples, em formato de pirâmide invertida, que conta 

cronologicamente o episódio. As imagens complementam a escrita.  

Segundo Marcondes Filho apud Amaral (2006), a superexposição da violência na 

cobertura policial, a publicação de fotos chocantes e a utilização de uma linguagem composta 

por gírias e palavrões evidenciam características do sensacionalismo.  

Para a construção do texto, foram consultadas fontes oficiais como bombeiros e 

policiais civis e não oficiais para dar maior credibilidade ao veículo. A capa “A versão de um 

crime macabro”, divulgada nos dia 12 e 13 de março de 2005, chamou a atenção dos leitores 

pelas letras em destaque com a fotografia da acusada.  

O impresso mostra falta de criatividade, quando escreve o título na capa e na matéria 

quase parecidos. A reportagem traz um Box com o depoimento da acusada. Há predominância 

de linguagem coloquial, que facilita a compreensão da leitura. O impresso mostra a versão 

dos envolvidos como na matéria “Husm esclarece internação de Glória Maria”, quando o 

veículo disponibiliza um espaço, para que o hospital possa esclarecer um possível erro 

médico, ocorrido com a vítima.  

Para situar o leitor, o veículo utiliza um box relembrando outros casos parecidos. No 

editorial, também foi publicada “Cenas dignas de um filme de terror”, uma paródia do 

acontecimento na cidade. O autor fez uso de palavras fortes: terror, macabro, cenas 

horripilantes, pedaços de uma mulher, sangrento episódio, as quais demonstram 

sensacionalismo.  

Dia 14 de março de 2005, A Razão publicou “Marilei é levada para presídio em 

Jaguari”. As matérias desse veículo sempre foram divulgadas na editoria de polícia. O texto é 

claro, conciso e tem objetividade. 

“Esquartejador é inocentado de assassinato” é a manchete do dia 21 de Abril de 2006, 

um ano após a morte brutal de Glória Maria. O impresso apresenta, na capa, o lide contendo 

as informações necessárias. Com linguagem simples, o fato é relembrado com a matéria. Na 

mesma data, a matéria “Esquartejador escapa da prisão”, traz duas fotos durante o 

julgamento.  



 
 

Angrimani citado por Amaral (2006), afirma que sensacionalizar o que não é 

necessariamente sensacional, torna-o escandaloso. É isso o que faz o jornal A Razão nestas 

reportagens, dá ênfase às palavras: esquartejador, assassinato e macabro. Para complementar a 

matéria, o veículo trouxe um texto detalhado sobre o acontecimento.  

No dia 21 de novembro de 2006, um ano e oito meses após o acontecimento, “ Muita 

polêmica antecede o julgamento de Marilei” é manchete de A Razão. Com fotos da acusada 

algemada, o título cria expectativas no leitor. Na mesma edição, a matéria “Hoje, júri do ano” 

utiliza box explicativo para “orientar” o leitor de como vai ser o julgamento e para a 

construção deste título baseou-se na teoria do agendamento. O veículo utilizou apenas fontes 

oficiais para compor esta matéria.  

Nessas reportagens, a atitude do jornal pode ser explicada a partir dos pressupostos da 

teoria do agendamento, ou seja, prepara o leitor para o julgamento que acontecerá no dia 

seguinte. Mc Combs e Shaw apud Pena (2006) descrevem que a imprensa não diz o que 

pensar mas lançam assuntos a serem pensados através da teoria do agendamento. A mídia faz 

a pauta e dita o assunto a ser pensado. Lippman apud Pena (2006), acrescenta que a imprensa 

funciona como agente modeladora do conhecimento, porque usa os estereótipos como forma 

simplificada e distorcida de entender a realidade.  

“Vinte e três anos de cadeia para Marilei”, foi a manchete de capa do Jornal A Razão, 

no dia 22 de novembro de 2006. A matéria “Marilei Barragan é condenada” faz um 

apanhado sobre o julgamento, utiliza cinco fotos para ilustrar o que aconteceu no Salão do 

Júri, no Fórum de Santa Maria. Nesta matéria, a idade de Marilei e de Glória diferem do outro 

veículo. 

Na reportagem, percebe-se o uso de linguagem coloquial e entrevistas com fontes 

oficiais e não oficiais. O veículo deixa dúvidas em relação à qualificação da condenada: em 

uma matéria utilizaram o termo técnica de enfermagem, em outra, auxiliar de enfermagem. 

Essas informações desencontradas confundem o público e não favorecem a credibilidade do 

jornal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Caso “esquartejadora” na versão: Diário de Santa Maria 

 

 

Data Pág Título Tam. Fotos Gênero Ilustrações Fontes Jornalista 

 
11/03/05 

 
capa 

 
Mulher tem corpo 

esquartejado e 
jogado em sacos 

 
02 col. 
11 cm 

 
01 

 
Manchete 

 
 

 
Não possui 

Não possui Não 

 
 
 

11/03/05 

 
 
 

10 

 
 

 Mulher é 
esquartejada por 

casal de 
namorados 

 

 
 

04 col. 
25 cm 

 
 

03 

 
 

Reportagem/ policia 

 
 

Não possui 

-HUSM; vizinhas da 
acusada; Delegacia de 
Prot. a criança- DPCA; 
Delegacia de polícia; 
namorado da acusada. 

 
 

Luiz Roese 

12 e 
13/03/05 

capa “Ocultei o 
cadáver e cortei 

um braço” 
 

6 col. 
7 cm 

não Manchete  
Não possui Não possui Não 

12 e 
13/03/05 

12 Casal confessa 
que esquartejou 
corpo de mulher 

Pág 
inteira 

 
10 

Reportagem 
/especial 

sim -suspeita; suspeito; 
delegacia de Policia 

 
Luiz Roese 

12 e 
13/03/05 

 
 

14 

 
 

Dor e revolta no 
velório 

 
 

Pág. 
inteira 

 
 
 

03 

 
 

Reportagem 
/especial 

 
 

Não possui 

-marido da vítima; 
HUSM; cunhados da 
vítima; babá da 
criança; vizinha da 
suspeita; filha da 
vítima; vizinho da 
vítima. 

 
 

Iara Lemos 

12 e 
13/03/05 

15  
Corpo em pedaços 

deixou poucas 
provas 

 
04 col. 
25 cm 

 
02 

Reportagem 
/especial 

 
Não possui 

- médico legista; 
psiquiatra; psicólogo. 

 
Iara Lemos 

 
06/01/06 

 
12 

 
Um 

esquartejamento e 
dois julgamentos 

 
04 col. 
17 cm 

 
03 

 
Matéria 

 
não 

- juiz; 
- advagodos dos 
acusados  

 
Luiz Roese 

 
20/03/06 

 
8 e 9 

 
A dor após um 
crime bárbaro 

 
02 

páginas 
inteiras 

 
 

04 

 
 

Reportagem 

 
 

sim 

-filha da vítima;  
- marido da vítima; 
- sogra da vítima; 
-promotor; 
- juiz. 

 
 

Luiz Roese 

 
 

21/04/06 

 
 

10 

 
 

Esquartejou e vai 
a júri 

 
 
 

Página 
inteira 

 
 
 

08 

 
 
 

Reportagem/ polícia 
 

 
 
 

sim 

 
 
 
- marido da vítima 

 
 
 

Luiz Roese 

 
 

21/04/06 

 
 

capa 
 

 
 

 Esquartejador 
volta para casa 

 
 

4 col. 
11 cm 

 
 
 

01 

 
 

Manchete 

 
 

Não possui 

 
 

Não possui 

 
 

Não possui 

 
 

21/04/06 
 

 
 
08 

 
 

Wagner 
condenado e livre 

 
 

6 col. 
21 cm 

 
 

10 

 
 

Reportagem/polícia 

 
 

BOX- Passo a passo 
do julgamento. 

- acusado; 
promotor;assistente de 
acusação; irmão da 
vítima; marido da 
vitima; pai do réu; 
vizinhos do pai do réu. 

 
 

Luiz Roese e 
Bianca Backes 

 
22/11/06 

 
capa 

23 anos por 
assassinar e 
esquartejar 

4 col 
11cm 

 
01 

 
Manchete 

 
Não possui 

 
Não possui 

 
Não possui 

 
 

 
 

22/11/06 

 
 

08 
 

 
 

23 anos de cadeia 
para Marilei 

 
 
 

 
 

Pág. 
inteira 

 
 
3 

 
 

Reportagem/ polícia 

 
 

Não possui 

-condenada; advogada 
da acusada; advogado 
do marido da vítima; 
mãe da acusada. 

 
Luiz Roese e 

Bianca Backes 

 
 

22/11/06 

 
 

09 

 
No ringue das 
idéias, tudo foi 

válido 
 

 
 

04 col. 
25 cm 

 
 

04 

 
Reportagem/ polícia 

Box- 
acontecimentos  do 

júri, do que 
acontecia no Forum 

-marido da vítima; 
promotor; advogado da 
ré; 

 
Luiz Roese e 

Bianca Backes 

 



 
 

O impresso Diário de Santa Maria possui como regra que é a de iniciar uma matéria 

com pelo menos, uma foto para a abertura da informação. As reportagens foram mostradas na 

Editoria Geral e da polícia, sempre assinadas por um jornalista.   

Durante todo o percurso de noticiabilidade do caso, o veículo usou fontes diversas, e 

deu o direito de defesa para os acusados. Fontes oficiais e não oficiais foram ouvidas para 

trazer credibilidade ao veículo.  

O tema inusitado teve três títulos que podem ser considerados sensacionalistas, porque 

visam aumentar a venda do jornal. Segundo Marcondes Filho (1989, p.66), “o jornal 

sensacional é mais radical de mercantilização da informação: tudo o que se vende é a 

aparência”.  

Este veículo está carregado de apelos e as notícias funcionam como pseudo-alimentos 

às carências do espírito. O jornalismo sensacionalista extrai da sua notícia sua carga emotiva e 

apelativa e a enaltece. As notícias acabam, muitas vezes, assumindo caráter de mercadoria.  

“Mulher tem corpo esquartejado e jogado em sacos” é a primeira publicação do jornal 

Diário de Santa Maria, no dia 11 de março de 2005. A nota de capa traz uma foto do local 

onde foram encontradas algumas partes do corpo da vítima. No complemento, o texto dispõe 

de palavras um pouco grosseiras, como “faltavam cabeça, pernas e braços”.  

O texto junto à manchete traz informações básicas sobre o assunto, o que chamamos 

de lead , ou seja, uma pincelada sobre o assunto. A informação completa o leitor vê nas 

páginas internas do jornal.  

Para virar notícia, o caso esquartejadora encaixou-se com os critérios de 

noticiabilidade descrito por Pena (2006): foi um assunto factual, despertou o interesse do 

público e, através dos meios de comunicação, atingiu o maior número de pessoas. O lead 

clássico é, para Pena (2006), a notícia com dados sem hierarquia dos acontecimentos.  

Na reportagem “Mulher é esquartejada por casal de namorados”, divulgada no 

mesmo dia, traz três fotos da vítima, do poço, onde o corpo permaneceu por quatro dias, e do 

campo onde foram encontrados os sacos com os restos mortais da mulher. A matéria só 

divulga o nome do envolvido Wagner e não cita em momento algum o nome da acusada. O 

sensacionalismo está presente no texto quando mostra: sete pedaços do corpo faltavam 

cabeça, braços e pernas. 

A linguagem coloquial é predominante, neste veículo, que faz, também, um relato 

cronológico dos acontecimentos. Nesta reportagem, o Diário utilizou-se de fontes oficiais e 

não-oficiais. O nome e a idade do acusado difere do outro veículo, bem como, o nome e a 

idade da vítima. 



 
 

Nos dias 12 e 13 de março de 2005, o impresso traz a manchete “Ocultei o cadáver e 

tirei um braço”.A nota vem em caixa alta e chama a atenção do leitor por ser palavras ditas 

em primeira pessoa e remete ao que disse a acusada. A chamada espetacular cria curiosidade 

para o leitor que, conforme Cotta (2005), a mídia impressa usa técnicas como bom título, boa 

foto e bom lide para atrair o público. Neste caso, a mensagem não acompanha fotos, até por 

que a chamada é impressionante demais. Segundo Amaral (2006), o jornalismo 

sensacionalista ficou conhecido pela cobertura policial de fatos chocantes. A manchete cria 

expectativas para o leitor, porque o induz a comprar o jornal para saber mais informações 

sobre o assunto. Para Dines (1986), o uso de sensacionalismo lingüístico é um recurso 

utilizado para conquistar o leitor. Informação e emoção também fazem parte da matéria. 

Complementa Kotsho (2003), essas são ferramentas básicas que o repórter deve saber usar, 

mas deve saber dosá-las na medida certa.  

Na matéria “Casal confessa que esquartejou corpo de mulher”, o veículo mostra 

ilustrações sobre chamado “Cenário do crime”, um mapa que mostra os pontos onde 

aconteceu o crime. A matéria faz com que o leitor e repórter viajem juntos. Para Kotsho 

(2003), o repórter deve se colocar no lugar das pessoas que não podem estar lá e contar o que 

viu como se estivesse escrevendo uma carta.  

 Na mesma reportagem, o Diário expõe depoimento dos dois acusados e box 

explicativos. “Dor e revolta no velório” utiliza-se de fontes comuns: relatos de vizinhos, 

marido da vítima e babá. Além de fotos do velório, dos parentes da vítima e local onde mora a 

acusada. A matéria intitulada “Corpo em pedaços deixou poucas provas”, também foi um 

recurso jornalístico chamativo. O impresso mostrou um texto com duas fotos explicando o 

suposto material utilizado para matar e cortar a mulher. Fez uso de um box para recordar  

outros crimes brutais, acontecidos na cidade.  Foram ouvidas fontes oficiais e não –oficias 

para deixar o texto mais rico em detalhes. 

Dia 21 de abril de 2005, teve como capa “Esquartejador volta para casa”, com a foto 

de rosto estampada. “Wagner, condenado e livre” publicado no mesmo dia, teve um apanhado 

sobre o julgamento dele que durou 12 horas. O veículo mais uma vez utiliza-se de artifícios 

visuais para dar credibilidade ao leitor. Para mostrar para os leitores, foi montado um box 

explicativo sobre o passo- a- passo do julgamento. 

“Um esquartejamento e dois julgamentos”, foi o título da matéria do Diário. 

Acompanhando a matéria, o jornal traz três fotos, uma da vítima e uma de cada acusado. 

Foram entrevistadas somente fontes oficiais. O texto possui linguagem coloquial e faz 



 
 

referências de como será a próxima etapa do caso. O lide é um elemento que está presente na 

matéria e situa o leitor sobre o acontecimento. 

Dia 20 de março de 2006, o Diário trouxe “ A dor após um crime bárbaro”. A 

reportagem, que ocupa duas páginas, traz ilustrações do local onde a vítima esteve até o local 

de onde seu corpo foi encontrado. A matéria fez um balanço dos acontecimentos e contou 

detalhes desde o princípio do caso. Esta suíte serve para relembrar os leitores sobre o fato 

acontecido há um ano. Num Box, o editor de polícia, Luiz Roese, conta o que viu e sentiu ao 

cobrir a primeira notícia do caso. O jornal mostrou, também, o sofrimento do marido da 

vítima e como está sendo difícil criar os filhos sem a mulher.  

Na reportagem “ Esquartejou e vai a júri”, divulgada na editoria de polícia, no dia 20 

de abril de 2006, ocupa uma página inteira para explicar sobre como vai ser o julgamento. O 

impresso traz uma ilustração para mostrar como será o julgamento. Utiliza um box para 

relembrar os dez primeiros dias do crime e traz, também, fotos dos acusados, da vítima e das 

autoridades que vão presidir o julgamento. 

Em 22 de novembro de 2006, a capa trouxe “23 anos por assassinar e esquartejar”. O 

título em caixa alta e com foto da condenada traz mais uma vez o sensacionalismo presente. A 

reportagem “23 anos de cadeia para Marilei”, traz linguagem coloquial em formato de 

pirâmide invertida, box explicando a pena total de acusações. O Diário, na mesma ocasião, 

faz um contraponto entre defesa e acusação e textos com depoimentos.  

Em paralelo a este interrogatório, os jornalistas trazem a coluna (tribunalescas) a qual 

conta fatos isolados da sessão, que é uma coluna com uma dose de humor, após tanto tempo 

de tensão. Isso comprova que o veículo disponibilizou um profissional para acompanhar as 14 

horas de julgamento e trazer notícias com credibilidade aos leitores. Na reportagem, os 

jornalistas trazem os desdobramentos dos fatos (suítes), bem como, relembra o leitor sobre o 

acontecimento do crime. 

O Diário de Santa Maria privilegiou a construção da notícia com lide e pirâmide 

invertida, linguagem de fácil entendimento para todo o tipo de leitor. Não empregou 

nomenclaturas e fez uso de critérios como: relevância, proximidade e conflito. Mostrou fotos 

dos possíveis materiais usados para matar e cortar a vítima. O Diário realizou uma linguagem 

jornalística e títulos criativos, os quais podem ser compreendidos facilmente pelos leitores. A 

criatividade faz com que o público se sinta atraído pelo conteúdo até o final, conta 

(AMARAL, 2006).  

O diferencial do Diário de Santa Maria foi a publicação de matérias sobre o velório da 

vítima, que o outro veículo não citou. Divulgou, também, nome do acusado errado, entretanto, 



 
 

buscou novas fontes (psicólogo e psiquiatra) para tentar explicar a reação do casal. O 

impresso chegou a questionar se houve alguma relação com a novela Senhora do Destino, 

onde a personagem de Renata Sorrah (Nazaré) matou várias pessoas para ficar com a filha.  

 
 

4.3 VERSÃO DOS EDITORES 

 

Além da análise das matérias e dos estudos teóricos, buscaram-se respostas com os 

dois editores dos jornais impressos pesquisados. Esse capítulo mostra as entrevistas semi-

estruturadas com o editor-chefe de A Razão, José Mauro Batista, e, com o repórter de polícia, 

Fabrício Minuzzi. 

No Diário, o entrevistado foi Luiz Roese, editor de geral, polícia e região. Os três 

entrevistados trazem suas versões, as rotinas de produção e relatam um pouco sobre o caso 

esquartejadora.  

José Mauro Batista respondeu à entrevista no dia 29 de maio de 2008 e falou do 

critério de liberdade, adotado pelo veículo. No jornal A Razão, o profissional escolhe se quer 

ou não assinar as matérias por ele produzidas. Durante todo o caso esquartejadora, somente 

uma matéria teve assinatura de um jornalista. Nas outras matérias, o repórter não quis se 

identificar, porque tem filhos pequenos e teme algum pré-julgamento. O editor diz, ainda, que 

é um cuidado que a empresa tem com o repórter.  

No jornal A Razão, houve troca dos nomes dos envolvidos no caso, e, segundo o 

editor-chefe, isso acontece porque o repórter não apurou com precisão os fatos. Muitas vezes, 

a própria polícia divulga os nomes errados. Complementa ainda, “antigamente isso era mais 

comum, mas hoje as pessoas sabem bem o português”. E, quando acontece um erro, ele é 

consertado na próxima edição. “Quando se erra, cria-se um transtorno tanto para o jornal, 

quanto para a pessoa, ninguém quer ter seu nome errado”, afirma José Mauro. A credibilidade 

do veículo fica afetada com o tempo, lembra o editor. 

Para José Mauro, “define-se como notícia quando o assunto for de impacto emocional, 

a carga psicológica, um fato que agrega valores para o público, que envolve um número 

grande de pessoas, e traz conseqüências na sociedade, amplia conhecimentos, priorizamos os 

critérios mais objetivos, ou seja, assuntos de relevância para a cidade e região”. O jornal faz 

uso de palavras, que são consideradas sensacionalistas: assassinato, macabro, esquartejador. 

Mesmo com algumas dessas palavras em evidência nos títulos, o editor acha que o impresso 

“foi comportado”.  



 
 

José Mauro confirma que “a edição teve um certo cuidado em não tornar o caso 

sensacionalista”. O veículo procurou preservar as famílias que estavam muito tristes, diz ele. 

As matérias não eram divulgadas todo o dia, somente, quando havia novas informações sobre 

o caso, a superexposição cansa, relembra o editor. 

Fabrício Minuzzi, repórter do jornal, complementa o caso: após passar por alguns 

presídios e ser agredida, Marilei está num presídio feminino e, após cumprir 1/6 da pena, se 

não for comprovado crime hediondo, o advogado dela pode pedir regime semi-aberto. Marilei 

está cumprindo pena no Presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre, afirma o repórter.  

José Mauro confirma que o caso teve cobertura na editoria de polícia porque foi um 

assunto impactante e de natureza policial. O caso foi acompanhado por dois repórteres, o 

primeiro, acabou aposentando-se e o segundo, foi o Fabrício Minuzzi que assumiu a 

continuidade da informação até o julgamento de Marilei.  

Para o editor, a linguagem coloquial, usada no jornal, não é para subestimar o público. 

Ela é feita para um público-médio, ou seja, colocada de forma a facilitar a compreensão do 

texto e para diminuir o tempo de leitura. O jornal, segundo José Mauro, é definido como 

comunitário priorizando a cobertura na comunidade geográfica, lincando os acontecimentos 

com a cidade. “Aqui no jornal temos leitores conservadores e queremos, também, abranger 

para um público mais qualificado”, salienta José Mauro.  

José Mauro diz que, em assuntos como mortes, sempre há grande relevância para a 

cidade e, conseqüentemente, aumenta o número das vendas dos exemplares. Neste caso, na 

parte do julgamento dos acusados é que teve aumento de vendas nas bancas. A entrevista com 

Luiz Roese, editor de geral, polícia e região do jornal Diário de Santa Maria, aconteceu no dia 

dois de junho de 2008. Perguntado sobre a divulgação dos nomes dos acusados saírem errados 

no impresso, ele respondeu que a polícia repassou os nomes errados. Mais tarde soube-se que 

os acusados do crime mentiram sua identidade. Para o editor, o acontecimento virou notícia 

de grande repercussão na cidade, porque tinha o fator morte. Era uma morte misteriosa e tinha 

um assassinato, um esquartejamento, um fato inusitado. Era um assunto factual, fora da rotina 

e muito próximo. 

O editor confirma que é regra do Diário sempre começar uma matéria com fotos. Na 

editoria de polícia não seria diferente e, por isso, quase todas as matérias do caso têm 

fotografias. O caso tem de ser importante para ganhar uma imagem.  

Em toda a história do jornal, esse caso, em especial a manchete “ocultei o cadáver e 

cortei um braço” foi a mais vendida. O impresso, neste dia teve tiragem de 15 mil exemplares. 

Luiz Roese diz que o jornal não tinha a intenção de aumentar as vendas com esta chamada, 



 
 

mas, devido à importância do caso e pela cobertura ampla, o fato morte, ainda, causa muita 

curiosidade para os leitores.  

Luiz Roese classifica o Diário como popular e comunitário. O primeiro, porque usa 

uma linguagem simples, mas não chega a ser vulgar. O segundo, porque é voltado à 

comunidade. O jornal é pautado pelo que a sociedade pede. “A gente aproveita a contribuição 

do leitor”, confirma.  

A utilização de uma linguagem acessível é para que o grande público entenda com 

facilidade o que está sendo informado. O veículo busca capturar um “universo amplo”, como 

diz o editor. O jornal não é segmentado e, também, não utiliza termos difíceis em suas 

escritas. As terminologias policiais são traduzidas para facilitar a compreensão do texto.  

O jornal preza o visual que torna a leitura mais aprazível, diz o editor. E, por isso, 

emprega infográficos que servem para quebrar a predominância do texto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÕES 

 
A tecnologia de informação, nos dias atuais, além de facilitar o trabalho dos 

jornalistas, deixa os profissionais da comunicação muito acomodados. Para a veiculação 

correta de uma notícia, a informação tem de ser bem aprofundada e apurada para trazer 

resultado satisfatório. 

Os aparatos tecnológicos de rapidez, como telefone e Internet são muito utilizados nas 

redações da atualidade. Por isso, o jornalista acaba não indo a campo para verificar a 

veracidade das informações que chegam às redações dos jornais. Informar corretamente uma 

notícia é dever do jornalista e está presente no Código de Ética.  

A rotina de um veículo de comunicação é muito agitada e as notícias têm data e hora 

para serem divulgadas. Por isso requerem rapidez e agilidade de um profissional para 

poderem ser noticiadas. Com isso, muitos veículos acabam anunciando informações 

incorretas sobre os assuntos. Foi percebido, então, que, durante a análise do conteúdo do caso 

“ esquartejadora”, os dois jornais A Razão e Diário de Santa Maria informaram errado o 

nome, idade e endereço da vítima e o nome do acusado. Pode-se dizer, então, que um jornal 

que divulga muitos erros perde a confiança e credibilidade do público leitor.  

Foi percebido que o jornal A Razão divulgou apenas 20 fotos, em contrapartida, 

publicou mais conteúdo e depoimentos sobre o caso, enquanto que o Diário de Santa Maria 

expressou mais fotos dos envolvidos e dos lugares do crime. Das 28 matérias noticiadas entre 

os dias 11 de março de 2005 e 22 de novembro de 2006, 14 foram anunciadas no Diário que 

mostrou, também, 53 fotos sobre o caso.  

O Diário fez uso de amplos recursos como: boxes, ilustrações e suítes para 

exemplificar e relembrar os acontecimentos. A grande quantidade de fotografia, usada neste 

veículo, além de ser uma regra do jornal, realçou os acontecimentos e ilustrou melhor o 

momento de cada percurso. Somente o Diário publicou matéria sobre o velório de Glória 

Maria, com fotos do sofrimento dos parentes da vítima. O jornal A razão jogou as 

informações sem grandes contextualizações. 

A linguagem coloquial foi predominante nos veículos impressos. O caso 

“esquartejadora” serviu para mostrar a abordagem sensacionalista em algumas manchetes dos 

impressos sobre o episódio. As matérias começavam com lide e pirâmide invertia, o que 

facilita a leitura e compreensão do texto. Os títulos apelativos e em caixa alta seduzem os 

leitores, bem como, o uso de recursos de ilustração que trazem curiosidade e fazem com que o 

leitor adquira o jornal. No dia da descoberta do corpo de Glória Maria, ambos os meios de 



 
 

comunicação deram nota de capa com foto do local. Durante o período de divulgação, os dois 

jornais noticiaram o acontecimento com a mesma intensidade, ou seja, em nenhum momento 

houve furo de reportagem, tendo em vista este crime tão brutal que teve grandes repercussões. 

 Foi percebido que os jornais impressos denunciaram o caso com excessos e exageros 

das informações. As manchetes foram veiculadas com apelos e emoções para atingir o público 

leitor. O mesmo não acontecia nos tempos de ditadura militar (1964-1985) em que, os canais 

de difusão eram proibidos de expressar e divulgar o que acontecia no país e, principalmente as 

torturas e repressões.  

Os veículos que tentavam denunciar as torturas eram fechados e os responsáveis eram, 

às vezes, presos e torturados, por isso, muitos jornalistas preferiam se exilar, a serem presos. 

 Naquele tempo, a Lei de Imprensa regia o país com rigidez e quem desobedecesse a 

lei tinha sua penalidade.  

Nos dias atuais, isso não acontece, muitos profissionais da comunicação são suspensos 

do sindicato e, mesmo assim, continuam atuando na profissão.  

Por serem dois veículos de maior circulação da cidade, os impressos A Razão e Diário 

de Santa Maria publicaram as informações de forma diferenciada. O que diferencia um 

veículo de outro é a capacidade de transformar os pequenos fatos do dia-a-dia em matérias 

boas de ler. 

O caso “esquartejadora”, por ter sido um crime sórdido, teve grande repercussão para 

a cidade de Santa Maria. O assunto teve grande repercussão e foi veiculado em todos os meios 

de comunicação da cidade. Foi com essa notícia que se pode definir que um veículo, às vezes, 

em busca de audiência acaba cometendo erros e escândalos na forma de divulgar a 

informação.  

Esse assunto só virou notícia porque o fato foi de relevância para a cidade, pela 

proximidade e, por ter sido um assunto factual na época, é crime e de interesse público. Os 

valores-notícia são critérios de operações usados para definir quais acontecimentos são 

significativos e interessantes para serem transformados em notícia. O processo de produção da 

notícia depende não só das rotinas profissionais como das iniciativas dos jornalistas e 

demanda da sociedade, mas depende do senso comum de cada profissional, defende Pena 

(2006).  

Os Gatekeepers, ou seja, os editores de cada impresso foram os responsáveis pela 

seleção e escolha das informações que viraram notícias e, conseqüentemente, foram 

publicadas.  



 
 

A abordagem sensacionalista trabalhou com as emoções dos leitores, muitas vezes, o 

jornal foi vendido pela aparência. O impresso trouxe estas informações, que são de interesse 

público de forma exagerada. Geralmente, assuntos como: crimes, mortes e violência são 

acompanhados de sensacionalismo. Este tema, além de inusitado, atrai a atenção dos leitores.  

Pode-se concluir, também, que os jornais A Razão e Diário de Santa Maria são 

populares. Ambos dão ênfase a assuntos de interesse da cidade e região e destinados a um 

público variado. Os dois impressos oferecem espaços para aos leitores, afim de que possam 

manifestar suas opiniões e até criticarem as autoridades sobre assuntos públicos. 

A notícia é o exercício do poder sobre a interpretação da realidade, e, por isso, cabe ao 

leitor tirar suas próprias conclusões. 
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