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Televisão
Mônica Rodrigues Costa

Dias manhãs tardes noites dias
Você desenha vendo TV
Fica na sala vendo TV
Eu metrifico vendo TV
nos dias de grande alegria
depois que você me visita
você conversa vendo TV
no telefone vendo TV
nas horas em que tenho ciúme
você reclama vendo TV
diz que ama vendo TV
eu conto os dias vendo TV
enquanto eu tento esquecer
enquanto o rádio do quarto toca
uma canção água-com-açucar
você faz sexo vendo TV
e adormece vendo TV
e o satélite pisca
listras de luz na TV
você se toca vendo TV
no cinema vendo TV
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RESUMO

O objetivo geral deste trabalho foi compreender as estratégias de endereçamento dos
programas de jornalismo policial televisivo Cidade Alerta, da Rede Record; Brasil Urgente,
da Rede Bandeirantes e Linha Direta, da Rede Globo de Televisão. A pesquisa analisou,
fundamentalmente, dimensões comunicacionais, sociais e ideológicas dos textos televisivos
dos programas por meio da articulação dos conceitos de gênero televisivo, de modo de
endereçamento e do modelo da promessa. Esses referenciais teórico-metodológicos
permitiram desenvolver análises que evidenciaram os processos de produção dos programas
jornalísticos e as estratégias utilizadas por cada um para alcançarem uma audiência. Esta
pesquisa procurou entender como se deu o processo de produção dos programas temáticos de
telejornalismo policial a partir da análise dos textos televisivos dos programas, levando em
consideração as transformações históricas e sócio-culturais que este gênero televisivo vem
sofrendo. Buscou-se entender ainda como esses programas se inscreveram como práticas
comunicativas. Por fim, considerou-se a importância das empresas jornalísticas enquanto
importantes instituições sociais, que procuram estabelecer suas atividades a partir da noção do
interesse público.

Palavras-chave: telejornalismo, jornalismo policial, violência, modo de endereçamento e
gênero televisivo.

ABSTRACT

The general aim of this work was to understand the strategies of address of the programmes of
police television journalism Cidade Alerta of the Rede Record, Brasil Urgente of the Rede
Bandeirantes, and Linha Direta of the Rede Globo. The research fundamentally analyzed the
social and ideological communicational dimensions of the television texts of the programmes
by means of the articulation of the concepts of television genre, mode of address, and the
model of the promise. Those theoretic-methodological references allowed developing
analyses which evidenced the processes of production of the journalistic programmes and the
strategies used by each one to reach an audience. This research tried to understand how the
process of production of the thematic programmes of the police telejournalism arose from the
analysis of the television texts of the programmes, taking into account the socio-cultural and
historical transformations which that television genre has been suffering. One still searched to
understand how those programmes had enrolled as communicative practices. Finally, one
considered the importance of the journalistic companies while important social institutions
which try to establish their activities from the notion of the public interest.

Word-key: telejournalism, police journalism, violence, mode of address e television genre.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o telejornalismo de cunho sensacionalista e espetacularesco, também
conhecido como mundo cão, ganhou visibilidade com o surgimento do telejornal Aqui
Agora1, que foi ao ar em 1991, apresentado por Gil Gomes, e O homem do sapato branco,
apresentado por Jacinto Figueira Júnior, ambos veiculados pelo Sistema Brasileiro de
Televisão – SBT, sendo que o Aqui Agora é considerado o programa precursor do
telejornalismo policial na televisão. Com o foco voltado para as notícias sobre violência o
telejornal chocou o país em 1993 com a exibição ao vivo de um suicídio de uma adolescente.
O próprio nome do programa era sugestivo, pois segundo o apresentador, a todo o momento,
as câmeras e os microfones do telejornal estavam no momento exato do acontecimento, para
mostrar a realidade “nua e crua”, sem interferência e sem maquiagem.
O interesse pelo jornalismo policial enquanto tema de pesquisa surgiu em 2003 na
época da graduação, devido ao número cada vez maior de programas seguindo o estilo
iniciado outrora pelo Aqui Agora. A existência de dois telejornais policiais que disputavam os
horários entre as 17 e 19 horas, diariamente, em duas emissoras e de um programa semanal
em uma outra, demonstrava o interesse das emissoras por esse tipo de programação. É o caso
dos programas temáticos de jornalismo policial, de caráter eminentemente sensacionalista e
espetacular, Cidade Alerta, da Rede Record; Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes e Linha
Direta, da Rede Globo2.
Surgiu então a monografia de final de curso na graduação em Comunicação SocialJornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que examinou o telejornal
Cidade Alerta. Ficou evidente que para compreender melhor este tipo de telejornal era
importante ampliar o corpus de análise da pesquisa para abarcar um universo maior e mais
variado sobre a temática do jornalismo policial televisivo. Esta ampliação resultou no projeto

1

O modelo que inspirou a criação do Aqui Agora era um programa radiofônico de jornalismo policial
inicialmente apresentado na Rádio Record de São Paulo na década de 1970. O programa levava o nome do
próprio apresentador Gil Gomes, e em 10 de julho de 1987 esse programa passou a ser transmitido na Rede
Record de Televisão, mas só ficou no ar até o início de 1988, pois Gil Gomes se transferiu para a Rádio Capital
estreando mais uma vez um programa de rádio em 1989. Em 1991 estréia com o programa Aqui Agora,
novamente na televisão pelo SBT (Costa, 1992).
2
Há ainda outros programas que seguem a mesma temática, como o Repórter Cidadão, da Rede TV, e até
mesmo os mais regionalizados, como o Alerta Total, da TV Cabrália, na cidade de Itabuna, no Sul da Bahia, mas
que não serão estudados neste trabalho.

de mestrado, apresentado ao programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia em 2005.
O corpus de estudo se refere aos programas Cidade Alerta, Brasil Urgente e Linha
Direta. Essa escolha se deve, a princípio, por serem os programas de maior audiência e por
serem transmitidos para todo o país. Além disso, os apresentadores destes três programas
possuem algo em comum, são tradicionais apresentadores do jornalismo policial brasileiro:
primeiro, Datena já foi o apresentador do Cidade Alerta, em seguida passou a dirigir o Brasil
Urgente, programa que copia o estilo do Cidade Alerta. Marcelo Rezende, ex-apresentador do
Linha Direta assume o Cidade Alerta, deixando o programa da Rede Globo para ser
apresentado pelo seu ex-colega de emissora, Domingos Meirelles.
Existe, ainda, uma outra característica que favorece esta relação entre os
apresentadores desses programas, a oralidade, que no Cidade Alerta e no Brasil Urgente
remonta a uma tradição radiofônica. Alguns desses apresentadores começaram a carreira
jornalística no radiojornalismo e os próprios programas trazem características de programas
anteriores, marcadamente radiofônicos, como o Aqui Agora e O homem do sapato branco. Já
o uso do texto verbal no programa Linha Direta se dá de forma envolvente a partir da
construção do roteiro do programa que entrecorta as simulações com a voz do narrador e as
informações que vão sendo acrescentadas pelo apresentador, este por sua vez, é o responsável
para trazer ao público argumentos mais factuais sobre os crimes, especialmente sobre o
foragido. Mas, a oralidade é uma marca forte do programa, devido à maneira como os
acontecimentos são narrados, com uma linguagem popular e direta.
Uma outra questão para a escolha desses programas se deve a diferentes estratégias
televisuais e textuais adotadas pelas emissoras. De um lado, existem a Rede Record e a
Bandeirantes com pouca tradição no jornalismo, que desenvolveram uma prática de
jornalismo policial exagerada e sensacionalista, fruto do próprio contexto comunicativo
dessas emissoras que, ao mostrarem os principais problemas de segurança da principal
metrópole do país, generalizam e exageram na cobertura da violência tornando-a uma “hiperrealidade” brasileira e, ao mesmo tempo, criando a sensação de medo iminente na sociedade.
Do outro lado, encontra-se a tradição do jornalismo “objetivo” e a tradição de programas
ficcionais da Rede Globo, reconhecida pelas produções de teledramaturgia. Aqui a violência é
exibida por meio da hibridização de dois gêneros televisivos que é o jornalismo e a
dramaturgia, para recriar e encenar a violência no Linha Direta. Como aponta Muniz Sodré
(2002, p.98), o “horror show”, o catastrofismo e a violência midiatizada revela-se “um
excelente operador semiótico para hibridizações ficcionais entre realidade e imaginário”.

É importante ressaltar que parte dos estudos feitos no Brasil sobre programas
televisivos considerados sensacionalistas, a exemplo dos programas de auditório, do
jornalismo policial, etc., procuram enfatizar, basicamente, a produção de sentido via análises
baseadas na sociologia da comunicação ou na psicanálise, com ênfase no estudo do efeito
desses programas na audiência. Essas análises atribuem aos programas uma visão negativista
e maléfica e, ao mesmo tempo, consideram a audiência como uma massa passiva que é
capturada instintivamente por apelos emocionais contidos nos textos televisivos, como os
trabalhos de Muniz Sodré (1996, 2002), José Arbex Jr. (2001), Belarmino Guimarães Costa
(2002) e Maria Izabel Szpacenkopf (2003). Embora se reconheça as significativas
contribuições advindas dessas abordagens, há uma dificuldade em tratar conceitualmente e
metodologicamente o telejornalismo como prática discursiva. Procurou-se aqui desenvolver
essa pesquisa articulando as análises dos textos televisivos com uma análise social,
comunicacional e ideológica, principalmente a partir dos conceitos de gênero televisivo e do
modo de endereçamento.
A partir dessas considerações é que se colocou o problema desta pesquisa, que é o de
desenvolver análises que procurem entender como se dá o processo de produção dos
programas jornalísticos policiais, destacando as estratégias utilizadas por estes para
alcançarem audiência. Examinamos os textos televisivos dos programas selecionados levando
em consideração as transformações históricas, sociais e culturais que estes textos vêm
sofrendo.
Privilegiamos compreender nas análises a temática da violência expressada no
telejornalismo policial praticado pelos programas Cidade Alerta, Brasil Urgente e Linha
Direta. O método empregado buscou evidenciar as principais estratégias de endereçamento de
cada programa, como trabalham com as premissas do jornalismo e as noções de pacto sobre o
papel do jornalismo. A análise destes três aspectos permitiu examinar tanto a relação desses
programas temáticos de jornalismo policial com a audiência quanto o modo destes veículos se
inscreverem como práticas comunicativas.
O método de análise adotado lança mão ainda de pressupostos teórico-metodológicos
tributários dos Estudos Culturais Ingleses. Salientamos as noções de gênero a desenvolvidas
por Jesus Martín-Barbeiro (2003), Itania Maria Mota Gomes (2005c, 2006) e Jeder Janotti
Jr.(2005); da noção de modo de endereçamento nos estudos de Gomes, (2005a), Daniel
Chandler (2003), David Morley e Charlotte Brunsdon (1999). Na tradição dos estudos de
linguagem franceses, destacamos a noção de promessa de François Jost (2004).

Nessa media, ao examinarmos as marcas genéricas de cada programa que a audiência
reconhece estaremos examinando as marcas que são capazes de distinguir um telejornal de
uma novela ou de um programa de auditório. É importante lembrar que os gêneros televisivos
não são dados como prontos e acabados, afinal, os programas se modificam e se reconfiguram
ao longo do tempo devido às condições sócio-culturais e históricas de cada sociedade, que são
acompanhadas pelos meios de comunicação.
Já o modo de endereçamento se refere ao tom ou estilo de cada programa, àquilo que o
aproxima e ao mesmo tempo o distingue dos demais, e nessa perspectiva o conceito nos leva
não apenas à imagem geral da audiência, mas às especificidades de um determinado
programa. Estas estratégias de endereçamento são expressas como marcas que são comuns ao
subgênero telejornalismo, mas que são específicas e particulares em determinados programas,
diferenciando-se um do outro.
A apresentação destes pressupostos teórico-metodológicos está detalhada no capítulo
I, onde procuramos traçar as contribuições de cada conceito a partir de suas inter-relações e
suas aplicabilidades nos programas de jornalismo policial na televisão selecionados.
Apresentamos, então, o método usado para examinar o endereçamento de cada programa,
quais as particularidades e estilo de cada um, bem como as características em comum no
Cidade Alerta, Brasil Urgente e Linha Direta.
Procuramos

observar,

fundamentalmente:

1)

a

articulação

das

análises

comunicacionais, sociais e ideológicas dos textos televisivos de cada programa por meio das
noções de gênero televisivo; 2) o modelo da promessa e 3) os operadores de análise do modo
de endereçamento, que são eles: o pacto sobre o papel do jornalismo; a temática, organização
das editorias e proximidade com a audiência; o mediador; o texto verbal; o contexto
comunicativo; os recursos técnicos a serviço do jornalismo; os recursos da linguagem
televisiva; os formatos de apresentação da notícia e a relação com as fontes de informação.
Nos capítulos seguintes, apresentamos as estratégias de endereçamento de cada um
dos programas: no Cidade Alerta, da Rede Record; no terceiro capítulo, o Brasil Urgente, da
emissora Bandeirantes, e, por fim, no quarto capítulo o programa Linha Direta, da Rede
Globo. Nas considerações finais apresentamos uma avaliação dos resultados.
Os pressupostos teórico-metodológicos adotados por este trabalho foram eficientes
para a análise dos telejornais Cidade Alerta e Brasil Urgente a partir das inter-relações entre
os operadores de análise do modo de endereçamento, associado com as noções de gênero
televisivo e com o modelo da promessa. Em contrapartida, algumas dificuldades foram
encontradas para análise do Linha Direta, devido a linguagem televisiva e ao formato de

apresentação das notícias utilizadas por este programa, pois o mesmo se apresenta enquanto
um objeto híbrido, misturando jornalismo e dramaturgia. Ainda assim, acreditamos que os
resultados obtidos nesta análise foram satisfatórios.

CAPÍTULO I
DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Para analisar os textos televisivos é necessário levar em consideração três conceitos
que servem de base para o desenvolvimento deste trabalho, sendo eles: o modo de
endereçamento; o gênero televisivo e o modelo da promessa. Além desses conceitos, é
preciso estar atento para premissas do jornalismo como as noções de atualidade, novidade,
objetividade, imparcialidade, relevância, além do compromisso com a verdade e com o
interesse público.

1.1 – Modo de endereçamento

O conceito de modos de endereçamento surgiu, inicialmente, da análise fílmica,
vinculada às pesquisas da screen theory, que tem procurado, desde os anos 80, interpretar o
modo como, a partir dos textos, os filmes, inicialmente, e depois os programas televisivos
constroem sua relação com os telespectadores. Autores como Morley & Brunsdon (1978,
1999), John Hartley (1997, 2000, 2001), Daniel Chandler (2003) e Elizabeth Ellsworth (2001)
têm desenvolvido o conceito a partir de perspectivas diferenciadas, para analisar a relação de
interdependência entre produtores e receptores na construção do sentido dos textos fílmicos e
televisivos.
Ao tratar sobre os modos de endereçamento no cinema, Ellsworth (2001, p.11)3 parte
de questões referentes aos posicionamentos do espectador em relação aos textos
cinematográficos e procura discutir o conceito a partir da seguinte questão: “quem esse filme
pensa que você é?”. Para a autora “o modo de endereçamento não é um momento visual ou
falado, mas uma estruturação – que se desenvolve ao longo do tempo – das relações entre o
filme e os seus espectadores” (p.17). O modo de endereçamento aqui é um tipo de
estruturação que se desenvolve ao longo do tempo na relação emissor/receptor. Assim, o
modo de endereçamento é pensado a partir da idéia de interpelação, ou seja, o filme parece

3

A autora prefere usar o conceito modos de endereçamento no plural devido a forma como o conceito é tratado
dentro da teoria do cinema para se referir às várias subject positions que são construídas pelo filme e que os
espectadores são convidados a ocupar. Essas posições subjetivas podem ser de ordem ideológicas, sociais,
políticas etc. Ou simplesmente, por questões textuais, como preferem os semiólogos ligados à screen theory,
sugerindo que a audiência era posicionada pelos textos fílmicos por meio do uso da câmera, particularmente,
pelos enquadramentos fílmicos e pelas tomadas de gravação.

convocar4 o espectador a uma determinada posição subjetiva de leitura, a partir da qual deverá
ser interpelado, daí a importância da noção de “posição de sujeito”. Entretanto, segundo
Ellsworth (p.24) os públicos não são simplesmente “posicionados” por um determinado modo
de endereçamento, pois para dar qualquer sentido a um filme ou para desfrutá-lo até mesmo
minimamente, eles têm que se envolver com o seu endereçamento.
Numa perspectiva da análise televisiva, que é a que nos interessa aqui, o conceito de
modo de endereçamento tem sido apropriado para pensar como um programa televisivo
específico se relaciona com a sua audiência a partir da construção de posicionamentos de
leitura do programa que pode ser entendido como o estilo do programa, que o identifica e o
diferencia dos demais. A partir desta perspectiva, o conceito tem sido adotado pelos estudos
de recepção para a análise comparativa dos discursos televisivos e dos discursos dos
receptores.
Para Morley & Brunsdon (1999) os modos de endereçamento se caracterizam pela
relação que o programa constrói com a sua audiência, ou melhor, pelas formas e práticas
comunicativas de um programa, o modo como um texto específico busca estabelecer uma
cumplicidade com o espectador. Portanto, “o conceito de modos de endereçamento designa as
específicas formas e práticas comunicativas que constituem o programa, o que teria referência
dentro da crítica literária como o seu ‘tom’ ou o seu ‘estilo’” (p.262)5. Morley & Brunsdon
utilizaram a noção de modo de endereçamento pela primeira vez em sua pesquisa de recepção
para analisar a revista eletrônica inglesa Nationwide e como ela se relacionava com o seu
público.
Ao discutir o conceito de modo de endereçamento Daniel Chandler (2003) consegue
agregar duas perspectivas novas de análise e chama a atenção para o fato de que a relação do
olhar com as imagens – pintura, fotografia, cinema, televisão – é social e historicamente
construída, pois o modo de ver é uma construção. Chandler, embora utilize o conceito a partir
de uma perspectiva da análise da recepção nos produtos televisivos, não despreza a
perspectiva da subject position utilizada no cinema. O autor consegue partilhar de ambos os
conceitos e chama a atenção para a relação que o texto constrói com o espectador e associa ao
modo de endereçamento aspectos sociais, ideológicos, além dos textuais. O autor busca
desenvolver uma articulação entre a noção de gênero e o conceito de modos de
4

Esse convocar é pensado aqui a partir do conceito de interpelação, tal como desenvolvido por Louis Althusser
(1985, p.93ss), a partir de Lacan.
5
Tradução para: “The concept of ‘mode of address’ designates the specific communicative forms and pratices of
a programme which constitutive what would be referred to in literary criticism as its ‘tone’ or style (Morley &
Brunsdon, 1999, p.262).

endereçamento, também visto como possíveis posições de sujeito inscritas textualmente. O
seu trabalho possui, ainda, uma relação estreita com o campo da semiótica, especialmente,
com os estudos de Peirce, pois Chandler reconhece também uma espécie de endereçamento na
constituição dos signos.
Para Chandler, os modos de endereçamento são definidos nas formas pelas quais as
relações entre endereçador e endereçado são construídas no texto (p.6). Ou ainda, os modos
de endereçamento seriam “um conjunto de formas de leitura compartilhadas por produtores e
leitores” (p.16)6. Portanto, os modos de endereçamento carregam marcas textuais primárias,
que são marcas do próprio gênero.
Ao estudar os programas jornalísticos, John Hartley (2001) também compartilha, em
boa medida, com os estudos fílmicos a concepção de que o conceito de modo de
endereçamento se relaciona com a construção de uma imagem da audiência ao afirmar que “o
modo de endereçamento, como temos discutido, parece bastante próximo da assunção sobre
quem e o quê a audiência é” (p.93)7. Hartley vai buscar em Gramsci a noção de senso comum,
para explicar o posicionamento social e cultural do público, ao dizer ‘quem e o quê a
audiência é’. Desta forma, boa parte do conhecimento reconhecido como senso comum passa
a ser reconhecido socialmente e utilizado pelos textos midiáticos como uma estratégia de
endereçamento, ou seja, para Hartley “a mídia não apenas nos lembra as noções consensuais
das classificações que já temos, como também produz e reproduz essas em materiais reais
selecionados do ambiente cultural e lingüístico” (p.105)8.
O que deve ser levado em conta aqui é a apropriação feita pela mídia, de grupos,
pessoas e instituições representativas ou de um idioma nativo, e argumenta que ao apelar para
esses dispositivos associados ao senso comum, os programas investem numa linguagem
baseada em uma espécie de conversação com a audiência como forma de se incluir nas
práticas cotidianas. Este tipo de orientação é para Hartley a “orientação para o receptor”
(p.88), que é o modo de endereçamento e é ele, em boa medida, que provê grande parte do
apelo de um programa para os telespectadores. Segundo Gomes (2006), o modo de
endereçamento, em Hartley, se refere ao tom ou estilo de um telejornal, àquilo que o distingue
dos demais e nessa perspectiva, o conceito nos leva, não apenas à imagem da audiência, mas
ao estilo, às especificidades de um determinado programa. Ou seja, marcas que são comuns
6

Tradução para: “(...) a set of ways of reading which its producers and readers share” (Chandler, 2003, p.16).
Tradução para: “of mode address we have been discussing, then, seems closely bound up with assumptions
about who and what the audience is” (Hartley, 2001, p.93).
8
Tradução para: “The media don’t so much remid us of commonsense notions and classifications that we
already ‘have’rather they produce e and reproduce them out of ‘raw materials’ selected from cultural and
linguistic environment” (Hartley, 2001, p.105).
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do subgênero telejornalismo, mas que ao mesmo tempo, são específicas e particulares em
determinados programas, diferenciando um do outro.
Para estudar os programas de jornalismo televisivo, Hartley (op. cit. p.90) propõe três
operadores do modo de endereçamento que devem guiar a análise, sendo eles: o mediador –
que atua como um elo entre o programa e o telespectador; o ‘vox pop’ – termo original do
latim que foi traduzido para o jargão profissional como ‘a voz do povo’ ou ‘povo-fala’, e se
refere a entrevistas com pessoas comuns como uma estratégia de legitimação e identificação
do discurso do programa para a audiência; e a entrevista dura e investigativa (probing/tought
interview) – utilizada para legitimar o papel de “guardiã” ou “cão de guarda” da imprensa,
que busca se identificar com o desejo da audiência de conhecer a verdade dos fatos,
colocando-se na posição de “nós” para incluir a voz da audiência.
Desta forma, podemos perceber que o modo de endereçamento preocupa-se em
compreender as especificidades de cada programa a depender das características e do estilo de
cada um. Além disso, o modo de endereçamento se articula diferentemente nos programas
televisivos devido às possibilidades técnicas e ao uso da linguagem televisiva. Essas
diferenças são percebidas a partir do tipo de gênero que cada programa pertence e sua relação
histórica e socialmente construída com a audiência.
De acordo com Gomes (2004), todas essas características apresentadas pelos
diferentes autores já citados faz com que o conceito de modo de endereçamento seja adotado
para a análise de telejornais.
O conceito de modo de endereçamento, quando aplicado aos estudos de jornalismo,
nos leva a tomar como pressuposto que quem quer que produza uma notícia deverá ter
em conta não apenas uma orientação em relação ao acontecimento, mas também uma
orientação em relação ao receptor (p.3).

Como dissemos, alguns operadores foram apresentados por Hartley (2001) e por
Ellsworth (2001) que são úteis para olhar os textos fílmicos e televisivos, no entanto, não são
suficientes para pensar os vários elementos que compõem os programas jornalísticos em
nosso contexto, pois, a produção jornalística televisiva atual tem se tornado cada vez mais
complexa e variada. Mas, cabe ressaltar, que os operadores adotados pelo Grupo de Pesquisa
de Análise de Telejornalismo tiveram como ponto de partida os trabalhos de Hartley (2001)
que procurou operacionalizar o conceito de modo de endereçamento voltado, sobretudo, para
a análise de programas televisivos.
Para alcançarmos um nível de análise mais precisa sobre o modo de endereçamento
nos programas jornalísticos televisivos, o Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo

coordenado pela doutora Itania Maria Mota Gomes, vem desenvolvendo e testando novos
operadores de análise para auxiliar nos estudos sobre endereçamento em programas
jornalísticos, a exemplo dos trabalhos produzidos por Gomes (2003, 2004, 2005), Silva
(2005), Maia (2005), Gutmann (2005), Borja (2005), Fernandes (2005) e outros trabalhos em
curso.
Apresentamos, a seguir, os operadores desenvolvidos e atualizados pelo Grupo de
Pesquisa de Análise de Telejornalismo9, que permitiram uma capacidade analítica mais
precisa e mais coerente para com os programas de jornalismo televisivo.

1.2 – Operadores de análise

1.2.1 – Pacto sobre o papel do jornalismo

A relação entre o programa e o telespectador é regulada por meio de uma série de
acordos tácitos, por um pacto sobre o papel do jornalismo na sociedade. É esse pacto que dirá
ao telespectador o que ele deve ver no programa. O pacto supõe acordos sobre o modo como
o programa formula as idéias de verdade e relevância da notícia, com quais valores-notícia de
referência opera, como lida com as questões de responsabilidade social, do direito público à
informação e da liberdade de expressão e opinião (Gomes, 2004).
Assim, o pacto sobre o papel do jornalismo cumpre uma função metodológica de
articular aspectos que são relativos ao gênero jornalismo em geral com as especificidades dos
acordos que são estabelecidos de maneira particular em cada subgênero por meio do modo de
endereçamento (Maia, 2005, p.55). Do ponto de vista do jornalismo, o pacto que cada
programa estabelece com a sua audiência vai orientá-la sobre o que pode se esperar do
programa, quais os aspectos que serão prometidos e pactuados entre o programa e o
telespectador.
O pacto que melhor ilustra os programas policiais jornalísticos na televisão é a noção
de vigilância – “o guardião” – melhor interpretado pela metáfora do cão de guarda (Hartley,
2001, p.90), em que o programa acompanha os acontecimentos nas várias esferas da vida
social, com a preocupação de divulgar fatos e posições que possam ser considerados
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Vale ressaltar que os operadores dispostos aqui não seguem nenhum tipo de hierarquia, pois a depender do
formato do programa analisado cada operador pode ser de maior ou menor relevância, sendo mais ou menos
requisitado na análise.

contrários aos interesses da sociedade. Ou o jornalismo-denúncia em que o programa passa a
idéia de que faz uma prestação de serviço à sociedade, delatando os abusos e transgressões
sociais que possam estar acontecendo ou vir a acontecer. A noção de pacto está também
diretamente ligada à idéia de compromisso social, interesse público e de “Quarto Poder” do
jornalismo.
Segundo Afonso Albuquerque (1999), pode-se identificar hoje, no jornalismo
brasileiro, um acordo muito maior quanto ao papel que cabe à imprensa desempenhar na
democracia do que havia em tempos passados. E, de alguma forma, este papel aponta na
direção da teoria do “Quarto Poder”. A noção de Quarto Poder no jornalismo brasileiro é
pensada a partir da noção de jornalismo “independente” praticada inicialmente nos Estados
Unidos10, que tem como princípios basilares, a objetividade, neutralidade, imparcialidade,
compromisso com a verdade, com os fatos, e com o interesse público, além da capacidade de
fazer críticas à atuação dessa mesma imprensa quando ela é incapaz de honrar estes
princípios. Ao longo dos anos, este modelo de jornalismo foi sendo absorvido pelos
jornalistas brasileiros só que de forma diferenciada do modelo norte-americano. Isto porque,
a premissa adotada aqui é que os jornalismos que se praticam no Brasil e nos Estados
Unidos são fruto de ambientes culturais – e também, poder-se-ia acrescentar, políticos,
econômicos e legais – completamente diferentes e, por este motivo, não há razão a
priori para supor que eles devessem ser semelhantes. (...) Por mais sincera que seja a
adesão dos jornalistas brasileiros aos princípios basilares do jornalismo
“independente”, ela é antes de tudo um gesto formal; na prática, os jornalistas
brasileiros tendem a interpretar esses princípios e a definir o seu compromisso político
de maneira diferente dos seus colegas americanos (Albuquerque, 1999, p.9).

De acordo com Albuquerque o compromisso com a objetividade e imparcialidade
jornalística, com a responsabilidade dos cidadãos frente ao Estado e com a manutenção do
equilíbrio entre os três poderes tendem, no Brasil, a ser interpretados em termos muito menos
dogmáticos que nos Estados Unidos. O autor defende que, em alguma medida, se pode
identificar no modelo de “Quarto Poder” adotado na imprensa brasileira a idéia de um Poder
Moderador.
Nossa hipótese é que a imprensa brasileira se define, tal como a americana, como um
“quarto poder”, mas concebe o seu papel político em termos muito mais ativos do que
esta. Mais do que meramente contribuir para o equilíbrio entre os poderes
constituídos, a imprensa brasileira tem reivindicado autoridade para, em casos de
disputa entre eles, intervir em favor de um poder contra o outro, a fim de preservar a
ordem pública. Por detrás do discurso “americano” sobre o quarto poder, e de modo
não necessariamente consciente, esconde-se um modelo inteiramente distinto acerca
do seu propósito, o modelo caracteristicamente brasileiro do “poder moderador”
(p.26-27).
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O desenvolvimento do jornalismo “independente” nos Estados Unidos está diretamente ligado ao modelo de
democracia adotado por este país, como uma cultura individualista e de um conjunto sólido de instituições
políticas nela baseadas (Tocqueville, 1977, apud Albuquerque, 1999, p.9).

Ao se referir a essa noção de “poder moderador”, Albuquerque faz um pequeno recuo
na história para contextualizar o uso desta expressão. Isto porque, manter o sistema de divisão
de poderes sob controle no Brasil tem sido algo problemático desde o período do Império. Na
Constituição de 1824, foi acrescentado aos três poderes constitucionais originais um quarto, o
Poder Moderador, exercido pelo Imperador para resolver conflitos entre o Executivo e o
Legislativo. “Dessa forma, buscava-se proporcionar uma aparência liberal e moderna a uma
monarquia que, no essencial, permanecia baseada no poder absoluto do imperador” (Faoro,
1979, apud Albuquerque, 1999, p.13). Em um segundo momento histórico, no século XX,
houve novamente a associação de um poder moderador no Brasil, pois “ainda de modo não
explícito, a idéia de que, ao menos no Brasil, o equilíbrio dos três poderes e a ordem pública
só poderiam ser preservados mediante a atuação de um quarto poder neutro, a-político”
(p.14). Uma instituição em particular foi tradicionalmente associada a este papel: as forças
armadas. “Protagonistas do golpe que pôs fim ao Estado Novo, as forças armadas se tornaram
pela primeira vez, no período entre 1945 e 1964, amplamente reconhecidos como guardiãs da
democracia, e árbitros últimos das disputas constitucionais” (p.14). Em um terceiro momento,
com a redemocratização do Brasil, novas instituições passaram a reivindicar esse papel, e que
a imprensa é, dentre elas, uma das principais.
O papel da imprensa não é constitucionalmente definido, nem conta ela com recursos
materiais que lhe permita impor a sua vontade através da coação física. Ao invés
disso, a imprensa reivindica o papel de intérprete privilegiado da realidade, e o faz se
referindo à tradição americana do Quarto Poder. O ponto é que, talvez, “Quarto
Poder” tenha, no Brasil, um significado totalmente distinto que nos Estados Unidos
(p.15).

A imprensa brasileira passou a ocupar o lugar de quarto poder, mas como um “poder
moderador”, que não é definido em bases constitucionais, mas que foi cultural e
historicamente constituído enquanto tal. Isto porque, a nossa imprensa não se limita ao papel
de quarto poder, como em outros países, pois a imprensa aqui é formadora de políticas
públicas, balizadora de parâmetros políticos, fiscalizadora do poder público, juíza do
comportamento e controladora da agenda nacional. Daí que a imprensa brasileira mais do que
contribuir para o equilíbrio entre os poderes constituídos ela intervém em favor de um poder
contra o outro, a fim de “preservar” a ordem pública.
Pode-se sugerir que, em termos genéricos, a relação da imprensa com o Executivo se
faz segundo a lógica da “autoridade”, enquanto a relação com o Legislativo segue a
lógica da política (...) é razoável supor então que, como regra geral, a cobertura
jornalística do legislativo tenda a retratá-lo em termos muito menos favoráveis que ao
executivo (p.30).

A relação do jornalismo brasileiro com o poder Judiciário é um ponto relevante para a
nossa pesquisa. Essa relação é tão ou mais problemática quanto a relação com o Executivo ou
Legislativo, pois a imprensa adota um papel tão ativo, que se confronta claramente com os
princípios da objetividade, que é explicada em parte pelo modo como a mídia (especialmente
a televisiva) avalia a Justiça brasileira: lenta, corrompida, parcial. Ou simplesmente, como os
acusados de cometer algum crime são tratados.
Em face da ineficiência da Justiça, os jornalistas brasileiros se vêem tentados a
realizar simbolicamente a justiça que ela não é capaz de fazer. Isso talvez ajude a
entender por que a imprensa brasileira seja frequentemente tão rápida e definitiva na
determinação da culpa dos crimes, e tão dura no tratamento dispensado àqueles que
considera culpados (p.31).

O pacto de Quarto Poder é fortemente requisitado pelos programas Cidade Alerta,
Brasil Urgente e Linha Direta. Eles estabelecem uma relação, a depender dos interesses, ora
promíscua com o Judiciário, ora de críticos veementes do papel da Justiça, devido a sua
morosidade, a corrupção e a incredulidade desta instituição no país.
Embora as empresas jornalísticas sejam definidas como um Quarto Poder, que vigia e
guarda os cidadãos dos eventuais abusos de poder por parte dos governantes ou de
determinadas instituições, é preciso saber quem é que vigia e nos protege dos abusos do
Quarto Poder? (Traquina, 2003). De acordo com Traquina, é cada vez mais crescente os
abusos cometidos pelos “mídias noticiosos”, o que ele chama de liberdade negativa da
imprensa. Além disso, “o sentimento é de que as notícias são de uma maneira crescente infotainment, demasiada sobre o que é interessante e pouco sobre o que é importante; que as
notícias centram-se demasiado no presente” (p.190); ou seja, as notícias são cada vez mais
para entreter do que para informar e as coberturas jornalísticas são cada vez mais superficiais
e sensacionalistas devido à obsessão pelo ao vivo.
Os avanços tecnológicos, a ubiqüidade dos mídia, a necessidade incessante de encher
cada vez mais páginas de jornais e horas de tempo de emissão, a maior competição, os
apetites dos profissionais da notícia, uma obsessão societária com tudo cada vez mais
rápido, da comida à informação, a tirania da “cobertura ao vivo”, das “reportagens
presenciais”e das ‘estórias da última hora’, todos alimentam o frenesi e inundam as
vidas privadas dos cidadãos. Quem vigia o Quarto poder? (p.195)

Para que essa crescente vulgarização da informação seja evitada é preciso que os
proprietários e os trabalhadores profissionais das empresas jornalísticas não se esqueçam da
liberdade positiva da imprensa – a liberdade que é também uma fonte fundamental de
legitimidade – de servir ao interesse público com informação que seja justa e significativa
(p.190). É necessário que estas premissas do jornalismo sejam mantidas para que tenhamos
um Quarto Poder que proteja os cidadãos e o interesse público.

Um outro pacto comumente firmado pelos programas jornalísticos aqui analisados é a
questão da atualidade jornalística. Os programas Cidade Alerta e Brasil Urgente trabalham
com uma noção de atualidade muito distinta do Linha Direta, essa diferença pode ser notada a
priori por se tratar de dois programas diários e um semanal. Boa parte da produção
jornalística do Cidade Alerta e do Brasil Urgente é pautada pela cobertura ao vivo e de
acontecimentos do dia em que os telejornais foram exibidos. Já o Linha Direta se pauta por
acontecimentos que transcorreram em um espaço de tempo pretérito relativamente grande,
como crimes que nunca foram solucionados, foragidos da Justiça que estão sendo procurados
há muitos anos ou julgamentos que se arrastam na Justiça e nunca chegam a um veredicto.
Portanto, os programas tratam a questão da atualidade jornalística de forma bastante distinta,
daí a necessidade de esclarecer nas análises como cada programa atualiza o seu discurso
jornalístico.
Martín-Barbero (2003) situa a temporalidade social11 como um lugar de mediação
para explicar a relação da televisão com a sociedade. O fator temporal tem sido um dos
elementos determinantes para constituição do jornalismo como o concebemos hoje. Desta
forma, a noção de temporalidade social traz importantes pistas para compreender as práticas
jornalísticas como a noção de atualidade jornalística e ajuda a situar o lugar da audiência nos
espaços sociais.
Segundo Martín-Barbero, além do tempo produtivo, valorizado pelo capital, que é o
tempo que “transcorre” e é medido, há um outro, “constituinte da cotidianidade, é um tempo
repetitivo, que começa e acaba para recomeçar, um tempo feito não de unidades contáveis,
mas sim de fragmentos” (p.307). Esse tempo fragmentado e da repetição é o tempo
organizado pela televisão. O tempo com que organiza sua programação contém a forma da
rentabilidade e do palimpsesto12, um emaranhado de gêneros. Cada texto televisivo remete
seu sentido ao cruzamento de gêneros e tempos. Como gênero, pertence a uma família de
textos que se replicam e reenviam uns aos outros nos diferentes horários do dia e da semana.
Como tempo “ocupado”, cada texto remete à seqüência horária daquilo que o antecede e
daquilo que o segue, ou àquilo que aparece no palimpsesto nos outros dias, no mesmo horário.
11

Além da Temporalidade Social,Martín-Barbero (2003) situa a cotidianidade familiar e a competência cultural
como os lugares para pensar a mediação e a relação da televisão com a sociedade.
12
De acordo com o Dicionário Aurélio palimpsesto significa: 1. Antigo material de escrita, principalmente o
pergaminho, usado, em razão de sua escassez ou alto preço, duas ou três vezes [duplo palimpsesto], mediante
raspagem do texto anterior. 2. Manuscrito sob cujo texto se descobre (em alguns casos a olho desarmado, mas na
maioria das vezes recorrendo a técnicas especiais, a princípio por processo químico, que arruinava o material, e
depois por meio da fotografia, com o emprego de raios infravermelhos, raios ultravioleta ou luz fluorescente) a
escrita ou escritas anteriores. Martín-Barbero utiliza-se da metáfora para explicar a reutilização do horário de
modo contínuo e reutilização do gênero televisivo no mesmo horário cotidianamente.

É no tempo que se faz mais visível o movimento de unificação que perpassa a diversidade do
social (p.308). Portanto, de acordo com Martín-Barbero, pode-se falar de uma estética da
repetição que organiza tanto o tempo da televisão quanto o tempo social. Essa relação entre a
temporalidade e a noção de gênero permite pensar não só como se dá a atualidade dos
discursos dos textos televisivos, bem como a atualização do próprio gênero televisivo.
Partindo de uma outra ótica para pensar a questão da temporalidade e especialmente
da atualidade dentro do jornalismo, Carlos Eduardo Franciscato (2003) procurou demonstrar
como se estabeleceu a formação sócio-histórica de categorias descritivas capazes de explicar a
noção de atualidade jornalística, seriam elas: instantaneidade, simultaneidade, periodicidade,
novidade e a revelação pública. Estas categorias são responsáveis por descrever as relações
temporais e as ações do tempo presente.
Nos programas Cidade Alerta e Brasil Urgente o uso das transmissões ao vivo ou de
uma transmissão logo depois do fato transcorrido é uma condição inerente para o
funcionamento desses programas, fenômeno que não acontece com o Linha Direta, isto
porque os programas possuem estratégias retóricas distintas para lidar com a atualidade
jornalística.
A instantaneidade, representada por uma ausência de intervalo entre o fato e a
transmissão pelos programas, é uma estratégia de legitimação de autenticidade, agilidade e de
capacidade técnica dos veículos e, sobretudo, de atualidade. Para Franciscato, o ‘instante’ é
aplicado para qualificar um período de tempo curto, que parece não ter uma duração
significativa que nos possibilitaria perceber a passagem do tempo, o que nos levaria a afirmar
que o sentido predominante do termo nos conduz para uma apreensão da temporalidade no
presente (p.148).
Mais especificamente, no jornalismo o caráter de instantâneo pode não ser real (pode
haver um intervalo mínimo de tempo decorrido), mas esta duração ínfima pode não
ser significativa para interferir negativamente na construção que o jornalismo faz de
conteúdos baseados e voltados para experiências no presente (p.149).

Com a noção de instantaneidade buscou-se desenvolver duas principais referências: “a
primeira alcança uma dimensão de materialidade física da atividade jornalística, relacionada
aos processos de transmissão e distribuição da notícia” (p.154). E a segunda referência está
localizada
numa dimensão sócio-cultural, na forma como ela se transforma em modelo e valor
cultural de orientação tanto do jornalismo para o cumprimento da sua tarefa de
produzir discursivamente um relato sobre o tempo presente quanto da sociedade para
reconhecer no conteúdo jornalístico este papel e estas características (p.155).

É preciso reconhecer então que o processo de instantaneidade está diretamente ligado
ao desenvolvimento do jornalismo enquanto instituição social. Isto porque, o sentido de
instantâneo varia de acordo com o contexto histórico, pois a noção de instantaneidade de um
jornal de circulação na Europa do século XVIII é bem diferente da circulação de uma
informação nos dias de hoje. É o que Franciscato chama de “efeito social e cultural da
aceleração da transmissão” devido inicialmente ao desenvolvimento dos transportes, do
telégrafo e de novas tecnologias de transmissão de dados, portanto, a instantaneidade é um
valor socialmente e historicamente construído.
O termo simultaneidade é proposto como uma categoria analítica para construir a
concepção de atualidade jornalística, que teria a função de designar uma relação de
sincronismo envolvendo ações ou eventos que aconteceriam ao mesmo tempo, mas que além
de acontecerem num mesmo tempo, trazem determinadas ações e eventos simultâneos que
carregam formas culturais ou sociais, materiais ou simbólicas, que ocorrem de maneira
coordenada, articulada ou mesmo idêntica num tempo comum. Como exemplo disso, temos o
hábito de milhões de pessoas lerem ou assistirem um determinado jornal, isto por que:
A simultaneidade no jornalismo está articulada tanto a uma noção de identidade que o
jornalismo constrói cotidianamente e que é parte do seu papel de construção de um
sentido sócio-cultural de atualidade quanto ao seu papel de contribuir para o
estabelecimento de práticas sócio-culturais com certo grau de unidade que ocorram
simultaneamente em diferentes locais dentro de um mesmo espaço territorial (p.164).

A idéia de simultaneidade nos remete, então, não apenas à idéia de eventos que
estejam ocorrendo ao mesmo tempo, mas também a noção de partilha de hábitos e vivências
comuns de determinados grupos sociais e que está ligado a periodicidade jornalística.
Pensando desta maneira, a periodicidade de um programa jornalístico varia de acordo com a
sua proposta de veiculação, ou seja, esta pesquisa trabalha com dois telejornais diários e um
programa jornalístico semanal, portanto, a noção de periodicidade é válida para os três
programas, sem que o grau de atualidade das informações seja comprometido, mesmo que a
periodicidade tenha contornos diferenciados entre o Cidade Alerta e Brasil Urgente e,
sobretudo, para o Linha Direta. A periodicidade de um programa jornalístico está
intrinsecamente ligada à capacidade organizativa do tempo e da produção do programa, bem
como dos critérios de atualidade utilizados por ele.
No entanto, a periodicidade jornalística é uma categoria com potencial descritivo para
além da mera marcação de regularidades e intervalos temporais, isto é, “a periodicidade
tornou-se um modo de ordenar o tempo social com capacidade não apenas de controle e
normatização, mas de criação de formas, práticas e processos sociais materiais ou simbólicos”

(p.171). Para o autor, estes processos são parte de um processo mais amplo de experiência
social do tempo – a atualidade jornalística – e que constitui a lógica interna que estrutura o
jornalismo enquanto instituição social.
As duas categorias seguintes estão inteiramente correlacionadas às noções de
periodicidade e de atualidade jornalística. A novidade, conceito que está na base das
definições do jornalismo, isto é o novo ou a novidade é a matéria prima para a produção de
notícias, como um valor-notícia socialmente e historicamente reconhecido na prática
jornalística. A categoria novidade é, sem dúvida, uma das premissas mais relevantes para a
produção da notícia, portanto, “associar novidade e relevância é um primeiro percurso para
percebermos a complexidade da questão e de como ela irá nos conduzir para uma noção de
atualidade jornalística” (p.175).
A novidade é conhecida no jargão jornalístico como o ‘furo’, algo que além de ser
novo seja também relevante. A relevância de um tema é parte do compromisso do jornalismo
enquanto instituição pública, e que deve corresponder a uma expectativa social por novidade,
mesmo que para isso, “ele precise operar certas ênfases ou privilegiar certos aspectos de um
evento que possam ser afirmados com o fator ‘novo’ no evento e, assim, ganhar importância
em relação a outros”. Porém, a busca por notícias inéditas traz consigo alguns
constrangimentos, como a produção de informação sem apuro e sensacionalista, notícias com
pouco aprofundamento e de pouca relevância para possuir o caráter de noticiabilidade. É
muito comum este tipo de constrangimento nos telejornais Cidade Alerta e Brasil Urgente,
sobretudo, devido ao caráter de dinamismo e de velocidade na cobertura de novas
informações que ambos tentam manter como uma marca de agilidade dos programas e
também como uma estratégia de cumprimento das promessas anunciadas por eles.
Por fim, uma categoria que está intimamente ligada à noção de atualidade jornalística
e de periodicidade e novidade é a revelação pública. Esta categoria é pensada por Franciscato
a partir da dimensão discursiva do jornalismo, e que esse ato discursivo opera no tempo
presente e, existe uma temporalidade no próprio ato de enunciar publicamente uma
informação por ela estar sempre vinculada ao tempo presente. Em segundo lugar, o ato
discursivo que o jornalismo produz “é um exercício de trazer a público um conteúdo novo,
desconhecido do seu leitor” (p.185). Este conteúdo pode ser desconhecido porque ocorreu há
poucos instantes, mas também, pode se tratar de assuntos de interesse público que ocorreram
num intervalo de tempo maior, que até então eram mantidos em um âmbito de ‘segredo’ e
tornam-se atuais no momento em que o exercício do jornalismo de investigação desfaz as

barreiras de ‘segredo’e revela esses conteúdos para o público. Este jornalismo é denominado
de ‘revelação’.
Essa categoria, que ajuda a compor a noção de atualidade do jornalismo está
inteiramente vinculada ao tipo de jornalismo praticado pelos programas Cidade
Alerta, Brasil Urgente e Linha Direta, isto porque, eles trabalham com a noção de jornalismo
investigativo que é uma das bases do jornalismo policial. Além disso, parte dos conteúdos
desses programas vem à tona por meio do caráter da ‘revelação pública’, pois boa parte do
conteúdo apresentado nesses veículos diz respeito a assuntos que transcorreram num período
de tempo maior, mas que foram descobertos em decorrência de investigações.
A categoria de revelação pública está pautada na noção de esfera pública desenvolvida
por Harbermas (1984) que coloca o aspecto da ‘publicidade’ como um dos fatores
constituintes da esfera pública. O termo ‘publicidade’ é entendido por Harbermas como aquilo
“que é submetido ao julgamento do público” (1984, p.41 apud Franciscato, 2003, p.187). Na
visão de Harbermas, os jornais tornam-se a “instituição por excelência” da esfera pública
porque executam uma função híbrida de municiar o público com conteúdos sobre questões de
Estado e da sociedade, bem como de ser um espaço para debate de idéias e ações. Desta
forma, a categoria de revelação pública está inserida em um duplo movimento do trabalho
jornalístico: “o de revelar algo que estava no âmbito do segredo e o de publicizar esta
revelação visando exatamente sua propagação pública” (p.189).
Entendemos que essas cinco categorias apresentadas por Franciscato, como parte
integrante da noção de atualidade jornalística, são premissas que norteiam a produção do
discurso e do modo de ser do jornalismo enquanto instituição social. Além disso, a noção de
atualidade pode ser concebida de maneira distinta a depender do uso que cada programa fará
dessa premissa, mesmo sendo um pacto muito requisitado pelos três programas. Mas, sem
dúvida, o princípio que move essas categorias e o próprio jornalismo enquanto uma
instituição relevante, é o interesse público pelos temas por ele abordados.
Um outro feixe de princípios que está diretamente ligada ao pacto sobre o papel do
jornalismo são os valores-notícia adotados pelos programas, pois o que pode ser notícia para
um, necessariamente pode não ser para o outro. Então, é imprescindível entender melhor as
premissas referentes aos critérios de noticiabilidade que norteiam a produção jornalística e
que dão sustentação ao jornalismo enquanto um campo ou instituição socialmente
reconhecida.
Para muitos estudiosos do campo jornalístico e para os próprios jornalistas definir o
que é notícia talvez seja uma das tarefas mais difíceis. No entanto, é necessário para a

produção das notícias se chegar a alguns “consensos” sobre o que se pode classificar como
notícia e quais os critérios de noticiabilidade deve-se seguir. Os valores-notícia são elementos
centrais da cultura jornalística, pois seria extremamente simplista definir notícia como “o que
é importante” e/ou “o que interessa ao público”.
De acordo com Guerra (2003) a produção jornalística se dá por meio de um “percurso
interpretativo” e de “técnicas cognitivas” para que a notícia seja produzida. Assim, “todo o
processo efetivamente levado a cabo pelo jornalista, no qual ele parte de um problema ou fato
inicial que será objeto de apuração, desenvolve ações com vistas a ‘solucioná-lo’, até a chegar
a um entendimento final, a ser expresso na forma de notícia” (p.164). Já as técnicas cognitivas
“devem ser entendidas como matrizes interpretativas empregadas para a realização do
percurso interpretativo” (p.164). Para Guerra, enquanto o percurso é o próprio ato de
interpretação realizado pelo jornalista, as “técnicas cognitivas” são as matrizes de
conhecimento acionadas por ele para a interpretação dos fatos.
Neste processo, os critérios de noticiabilidade, definidos como valores-notícia, serão
os responsáveis em atender as expectativas dos indivíduos e ao mesmo tempo nortear as
premissas do jornalismo como as noções de verdade e relevância, interesse público e
compromisso com a verdade.
Assim, conceitualmente, os parâmetros de relevância podem ser definidos como
valores-notícia, necessários à atividade, cuja finalidade é indicar as expectativas que
caracterizam uma particular audiência. A avaliação de relevância é realizada, então, a
partir dos valores-notícia, que funcionam como guias a orientar os jornalistas na
consideração entre o que entra e o que não entra para ser processado durante o
percurso interpretativo. Tais expectativas, quando definidas em função de uma
audiência e sistematizada por uma organização jornalística, tornam-se valores-notícia
de referência (p. 197).

Para Guerra é necessário fazer uma distinção entre valor-notícia e valor notícia de
referência. O primeiro consiste na capacidade de justificação dos valores-notícias para serem
validados perante as expectativas da audiência e do interesse público. O segundo consiste na
capacidade de implementação dos valores-notícia de referência pela organização, isto é, a
eficiência interna da organização para atingir objetivos por ela definidos. As origens dos
valores-notícia podem ser referidas a duas instâncias: as expectativas da audiência e a missão
da instituição jornalística, representada pela idéia de interesse público, bem como os
parâmetros de verdade e relevância. Assim, “a responsabilidade social do jornalismo decorre
de um contrato de natureza ético-política, em função do qual a atividade se propõe – e a
própria sociedade lhe solicita – à prestação de um serviço que possa servir à coletividade”
(p.209). Além disso, para o autor, os valores-notícia são fundamentais para manter os laços de

comunicação entre a organização e sua audiência, pois eles são indicadores tanto da
competência de recepção dos indivíduos para os quais uma organização jornalística se volta
como das expectativas alimentadas por esses indivíduos em relação ao que buscam na notícia
(p. 207).
Segundo Nelson Traquina (2005b) os critérios de noticiabilidade surgiram das
pesquisas das rotinas produtivas como uma forma de tornar o trabalho jornalístico mais
produtivo e automático. Ele define o conceito de noticiabilidade como:
O conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento
jornalístico, isto é, possuir valor como notícia, assim, os critérios de noticiabilidade
são o conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é
susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser
transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo “valor-notícia”
(“newsworthiness”) (p.63).

Traquina recorre a três momentos históricos para explicar essa variável da produção
noticiosa. O autor recorre aos valores-notícia no início do século XVII, momento em que vai
surgir o primeiro jornal o Aviso de Ausberg em 1609 na Alemanha, pois até então, não se
tinha conhecimento de nenhum jornal em circulação, apenas as “folhas volantes”; recorre
também aos anos 30 e 40 do século XIX e, por fim, os anos 70 do século XX.
No século XVII, os assuntos das “folhas volantes” eram sobre milagres, feitiçarias,
abominações, catástrofes, acontecimentos bizarros. Estas foram as primeiras ocorrências
tratadas nos dias que antecedem os jornais, o que mostra uma relação histórica e cultural com
temas ligados a violência. Os assuntos internacionais como guerras e trocas comerciais eram
dois dos assuntos mais importantes das folhas. Quase completamente esquecidos eram os
acontecimentos de interesse local. Outro valor-notícia importante nessa época é a
noticiabilidade do ator principal do acontecimento, como reis e rainhas ou membros da elite,
da nobreza e do clero. Mas, segundo Traquina, “na época das ‘folhas volantes’ houve um
fascínio com os homicídios” (p.64-65).
Avançando no tempo, já no século XIX, com os jornais periódicos, o que predominava
eram as notícias sobre o pólo político, sobretudo, porque “os meios de comunicação social
eram essencialmente vistos como arma política até o aparecimento da chamada ‘penny press’
na década de 30 do século XIX” (p.67). Até a época da “penny press”, as notícias versavam
apenas assuntos políticos e econômicos, e o respectivo comentário. O New York Sun é um
bom exemplo de representante da “penny press”, pois além de informar sobre política, sobre a
cotação da bolsa ou conflitos militares, trazia em suas páginas também “histórias de crime,
escândalos, tragédias, notícias que o homem comum achava interessante ou divertidas” (p.67).

Num terceiro momento histórico, os anos 70 do século XX, especialmente com as
notícias transmitidas pela televisão americana, como as redes de TV CBS, ABC e NBC o
valor-notícia mais considerado para a produção das notícias era a “notoriedade” do ator
principal do acontecimento, ou seja, a proeminência da pessoa envolvida.
Segundo Gans, entre 70% e 85% das notícias sobre assuntos nacionais são acerca de
pessoas conhecidas: a) o Presidente dos Estados Unidos é sempre notícia; b) outras
figuras nacionais como os ministros e a família Kennedy, bem como os governadores
(...) também são notícia; c) pessoas conhecidas envolvidas em escândalos são notícia;
As pessoas não conhecidas só são notícia quando: a) são manifestantes, grevistas ou
amotinados (...); b) são vítimas de desastres, naturais ou sociais; em particular na
televisão, quando há imagens fortes; c) são transgressores das leis e da moral; e d) são
praticantes de atividades invulgares (p.68).

Foi possível perceber que os valores-notícia são mutáveis de acordo com o momento
histórico e com o contexto social. No entanto, alguns valores-notícia são recorrentes em
épocas distintas, ou seja, se conserva algumas semelhanças como a proeminência de pessoas
envolvidas, sejam elas reis, príncipes ou presidentes. Ou simplesmente, pessoas envolvidas
em escândalos e atividades ilegais, e a categoria que apareceu nos três momentos, o insólito
ou desastres naturais ou sociais e a violência. Portanto,
as semelhanças entre as notícias nestes três momentos diferentes que abrangem quase
quatro séculos de história não devem surpreender. Escreve Stephens (1988, p.34): “É
surpreendente que a essência das notícias pareça ter mudado tão pouco? A que outros
assuntos se poderiam as notícias ter dedicado? Podemos imaginas um sistema de
notícias que desenhasse o insólito em favor do típico, que ignorasse o proeminente,
que dedicasse tanta atenção ao datado como ao atual, ao legal como ao ilegal, à paz
como à guerra, ao bem-estar como à calamidade e à morte?” (Stephens, 1998, p.34,
apud Traquina, p.69).

Explica-se, dessa forma, o fato de que os programas que serão analisados dêem tanta
atenção ao insólito, ao trágico, a violência e as catástrofes, afinal, estes aspectos sempre
acompanharam a produção do jornalismo ao longo da sua formação enquanto instituição
social.
Traquina desenvolve o que ele considera os seus valores-notícia, e busca referências
na obra de Mauro Wolf (2003), que apontou que os valores-notícia estão presentes ao longo
de todo o processo de produção jornalística, ou seja, no processo de seleção dos
acontecimentos e no processo de elaboração da notícia. Assim, Wolf estabeleceu a distinção
entre os valores-notícia de seleção e os valores-notícia de construção.
Para Wolf, os valores-notícia de seleção dizem respeito aos critérios que os jornalistas
utilizam na seleção dos acontecimentos. Estes valores-notícia são divididos em dois subgrupos: a) os critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento em
termos da sua importância ou interesse como notícia; b) os critérios contextuais que dizem

respeito ao contexto de produção da notícia. Já os valores notícia de construção são
qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-guia para a apresentação
do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser
prioritário na construção do acontecimento como notícia, ou seja, que tipo de enquadramento
será dado a determinada notícia.
Traquina segue a classificação inicial proposta por Wolf, dos valores-notícia de
“seleção” e de “construção”. Mas, para Traquina, os valores notícias de seleção vão seguir
dois tipos de critérios: os critérios substantivos e os critérios contextuais13. A partir daí, ele
busca estabelecer as seguintes classificações:
- Valores-notícia de seleção com critérios substantivos, seriam eles: a morte, a notoriedade,
a proximidade, a relevância, a novidade, o tempo, a notabilidade, o inesperado, o conflito
ou a controvérsia, a infração e o escândalo,
- Valores-notícia de seleção com critérios contextuais – são entendidos como os critérios que
dizem respeito ao contexto do processo de produção das notícias e não às características do
próprio acontecimento. Seriam eles: a disponibilidade, o equilíbrio, a visualidade e a
concorrência.
Por fim, temos os valores-notícia de “construção”. São entendidos como os critérios de
seleção dos elementos dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na elaboração da
notícia, seriam eles: a simplificação, a amplificação, a relevância, a personalização, e a
dramatização. Estes valores-notícia assumem características comuns, embora diferenciadas,
nos programas temáticos aqui analisados.
Uma outra questão que está presente dentro da noção de pacto sobre o papel do
jornalismo são os enquadramentos dados às notícias, ou seja, a maneira como os fatos são
abordados no interior dos textos televisivos, a forma como os assuntos são pautados e
enquadrados, como os assuntos serão abordados, tanto pela mídia quanto pela audiência.
A noção de enquadramento é trabalhada por Gutmann (2005. p.49) que recorre a idéia
de framing para se referir aos enquadramentos dados às notícias. O termo tem origem nos
estudos sobre os efeitos da mídia e designa a “moldura” de referência construída para os
temas e acontecimentos midiáticos, e que pode também ser utilizada pela audiência na
interpretação desses mesmos eventos. O termo framing pode ser melhor entendido como
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Será priorizada a noção de valores-notícias trabalhada por Traquina, pelo fato dele conciliar as contribuições
trazidas por Wolf, em conformidade com a noção de valores-notícia desenvolvida por ele mesmo. Para um maior
aprofundamento das classificações sobre os valores-notícia ver Traquina (2005b, p.78ss).

‘quadro narrativo’, isto é, o quadro a partir do qual um assunto é pautado e abordado pelos
meios de comunicação e, consequentemente, processado pelo telespectador.
A noção de framing foi apropriada por diversos pesquisadores dedicados ao estudo da
notícia. Robert Entman (1993, apud Gutmann, 2005, p.50) caracteriza o framing de notícias
como esquemas de processamento de informação, como a construção do conteúdo jornalístico
a partir de uma espécie de embalagem particular:
Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais
salientes no texto comunicativo de modo a promover uma definição particular de um
problema, interpretação causal, avaliação moral e/ou um tratamento recomendado para
o item descrito (Entnam, 1993, p.52 apud Gutmann, 2005, p.50).

De acordo com Gutmann há duas formas diferentes de utilização da metáfora do
framing: o framing da mídia, que se refere aos enfoques apresentados pelos veículos de
comunicação para um determinado tema, e o framing da audiência, que se refere ao modo
como o público deve enquadrar os assuntos a partir do que é divulgado pelos mídia.
Buscamos até aqui demonstrar que o pacto sobre o papel do jornalismo expressa qual
o compromisso que o veículo pretende firmar com a sua audiência e como ele espera ser
reconhecido por ela. Desta forma, indicamos cinco representações chave: 1) o pacto de
vigilância e de guardião; 2) o pacto de Quarto Poder; 3) o pacto da atualidade jornalística; 4) o
pacto dos critérios de noticiabilidade e dos valores-notícia; 5) o pacto de enquadramentos no
interior dos textos dos programas. Desta forma, nas análises dos programas Cidade Alerta,
Brasil Urgente e Linha Direta, buscamos observar estes tipos de pactos sobre o papel do
jornalismo e os modos comuns e particulares de operarem nos programas.
1.2.2 – A temática, organização das editorias e proximidade com a audiência

A temática, organização das editorias e proximidade com a audiência está voltada,
principalmente, para os critérios empregados pelo programa jornalístico para selecionar,
organizar e apresentar o que vai ser notícia. De acordo com Gomes (2005a, p.4) a arquitetura
dessa organização implica, por parte do programa, a aposta em certos interesses e
competências do telespectador.
Nos casos dos programas de jornalismo temático, parece quase óbvio dizer que a
temática é um dos operadores de maior importância para a análise do modo de
endereçamento. Portanto, como os programas analisados são marcadamente temáticos, devido
a escolha de temas específicos para serem pautados, como a violência, este operador assume

um lugar de relevância, cabendo observar como a temática é abordada e como se articula com
os demais operadores de análise.
Segundo Maia (2005, p. 59), no caso de programas de jornalismo temático a natureza
do tema se impõe e influencia a utilização de outros critérios, sempre relativos ao assunto,
para estabelecer os vínculos com a audiência. Sendo assim, o conteúdo jornalístico dos
programas aqui analisados expressa uma aposta sobre os interesses e as competências do
telespectador.
Este operador aposta, em boa medida, na tematização do conteúdo utilizada pelo
jornalismo no momento da produção das notícias, visto que a competência do telespectador é
convocada no momento em que a notícia é transmitida para a audiência.
A definição de uma área temática representa uma escolha da organização em função
da sua linha editorial, que por sua vez é movida por um conjunto de expectativas dos
indivíduos que podem vir a constituir sua audiência e que são consequentemente a
meta a ser alcançada (Guerra, 2003, 212).

Desta forma, a organização temática é um operador chave para compreender o
endereçamento dos programas neste trabalho, sobretudo, por que os três programas aqui
analisados se apresentam predominantemente como programas temáticos de jornalismo
policial.
Cabe fazer uma diferenciação com relação à maneira como os programas selecionados
serão tratados mais adiante. Os programas Cidade Alerta e Brasil Urgente são considerados
nesta pesquisa como “telejornais temáticos14”, porque ambos assumem características comuns
dos telejornais, marcas “genéricas” que são culturalmente reconhecidas de um telejornal,
como a prestação de serviço, a abordagem de temas de interesse público, a produção e
veiculação de notícias diárias, uso do ao vivo, maneira como trabalham com os fatos, a
maneira como articulam a linguagem televisiva empregada na apresentação das notícias,
utilização de repórteres, horário na grade de exibição, atualidade e periodicidade em seus
conteúdos, dentre outras marcas socialmente reconhecidas. O fato de ser classificado como
temático deve-se também à predominância de notícias relativas ao mundo do crime e
associadas à temática da violência, ou seja, o jornalismo policial. Além disso, os programas
não apresentam uma divisão de blocos com assuntos distintos separados por editorias.
Já o Linha Direta é considerado como um programa temático de jornalismo policial,
porque tanto no uso da linguagem televisiva e no formato de apresentação das notícias se
difere de um telejornal, pois praticamente não apresenta marcas recorrentes deste subgênero.
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Além disso, o programa é veiculado semanalmente e opera com um valor de atualidade
diferenciado dos telejornais. No entanto, os três programas se aproximam exatamente devido
a tematização dos seus conteúdos, que é o jornalismo policial, embora apresentem uma
linguagem televisiva e o formato de apresentação das notícias de forma diferenciada, ou seja,
estilos distintos.

1.2.3 – O Mediador

Sem dúvida, em qualquer formato de programa jornalístico televisivo da atualidade, o
apresentador ou apresentadores são figuras centrais. O apresentador é quem desempenha o
papel de mediar a relação entre o programa, os telespectadores e os demais profissionais
envolvidos na elaboração do programa, além do contato com entrevistados. Normalmente, o
apresentador é quem representa a ‘cara’ do programa e é quem primeiro estabelece um pacto
com a audiência.
De acordo com Martín-Barbero (2003, p.306) é comum a televisão recorrer a dois
intermediários fundamentais: “um personagem retirado do espetáculo popular, o animador ou
apresentador, e um certo tom que fornece o clima exigido, coloquial”. O apresentadoranimador está presente tanto nos noticiários, quanto nos concursos, nos musicais, nos
programas educativos e até nos “culturais”. Desta forma, ele é mais do que um mero
transmissor de informações, “é na verdade um interlocutor, ou melhor, aquele que interpela a
família convertendo-a em seu interlocutor. Daí que seu tom coloquial e a simulação de um
diálogo que não se restringe a um arremedo do clima ‘familiar’ (p.306)”.
Isto posto, a diversificação de formatos de programas televisivos nos impõe pensar
em vários mediadores dentro de um mesmo programa jornalístico. Assim, para compreender o
modo de endereçamento, é fundamental analisar quem são os apresentadores, como se
posicionam diante das câmeras, qual a relação que estabelecem com os telespectadores, qual o
pacto jornalístico que o programa por meio da figura do apresentador busca firmar e,
consequentemente, como se posicionam para a audiência.
Com relação à gestualidade e aos posicionamentos adotados pelos mediadores
(apresentador, âncora e repórter), especialmente diante das câmeras dos programas
jornalísticos, buscaremos compreendê-los enquanto uma performance cênica do mediador.
Em um estudo sobre corpo, mídia e representação, Wilton Garcia (2005) apresenta
alguns debates e críticas acerca da relação do corpo na cultura midiática como
construção/inserção do discurso contemporâneo, considerando os aspectos de organização,

produção, conteúdo, circulação e recepção da informação, sobre o uso de estratégias
discursivas ao verificar as versatilidades de inscrições (inter)subjetivas, enfatizando a
publicidade (p. XIII). Embora o seu estudo enfoque a relação do corpo na publicidade, o autor
traz interessantes definições sobre o que é uma “performance”, informações que nos parecem
úteis e pertinentes para entender o papel do mediador nos programas televisivos de jornalismo
policial.
A figuratização visual do corpo auxilia o leitor e o público a apreender as informações
de produto/marca. Assim, apresentamos a visualidade do corpo como recorrência
retórica da publicidade, atrelada às combinações técnicas, táticas e estratégicas que a
mídia incorpora na sua própria representação (Garcia, 2005, p. XII).

A representação do corpo contemporâneo em suas múltiplas (re)configurações
evidencia, segundo Garcia, a articulação de estratégias discursivas, que são mecanismos
(re)instauradores da condição adaptativa do corpo como objeto de linguagem, seja na
publicidade ou no jornalismo. Desta forma, “uma atitude performática apresenta-se como
ação (inter)mediadora, em que o corpo surge como instrumento de imagem; afinal, a partir do
estado do sujeito em cena não se pode prever os (des)enlances” (p.123-124)
Desse modo, para Garcia a noção de performance está concebida em atos coordenados
pela prática humana, com a qual se estabelecem conectividades socioculturais entre performer
(mediador) e observador (audiência). Ou seja, a performance desdobra-se em uma (actu)ação
estética no processo de criação, seja ela artística e/ou sociocultural, em uma ocorrência que
necessariamente não se exaure, outrossim, não se esgota plenamente (p.124). É importante
ressaltar que a performance pode ser estudada como uma categoria universal, pois ocorre nas
mais diversas culturas. Além disso, as formas dos atos performáticos são variadas e diversas,
construídas por culturas específicas e por meio de códigos de áreas de conhecimento
específicos, como é o caso do jornalismo, deste modo:
Verificamos que a noção de performance pode ser compreendida como uma
interpretação/dramatização no ato (re)criado teatralmente, sem a necessidade de um
texto – como uma escritura autoral: embora possa se promover com a
apresentação/encenação de atores, não deve ser vista na ordem do teatro, pois
independe dessa relação com o texto de um escritor. Portanto, não se trata da
reprodução dramática de um texto, mas da atitude crítica que valoriza a singularidade
de aspectos situacionais, diante do contexto designado por uma ação. Assim, a
performance coloca-se na posição de um “parateatro” no campo da cena
contemporânea (2005, p.131).

O modo de endereçamento diz respeito ainda aos vínculos que cada um dos
mediadores (âncora, apresentadores, comentaristas, correspondentes, repórteres) estabelece
com o telespectador no interior do programa e ao longo da sua história dentro do campo
jornalístico. Referimos-nos à familiaridade que o mediador constrói através da veiculação

diária/semanal do programa, à credibilidade que constrói no interior do campo midiático e que
“carrega” para o programa, ao modo como os veículos jornalísticos constroem a credibilidade
dos seus profissionais e legitimam os papéis por eles desempenhados. A valorização do
trabalho do repórter é considerada como uma das grandes estratégias de credibilidade dos
noticiários (Rezende, 2000, p.112, apud Gomes, 2004, p.4). Sendo assim, traçaremos o perfil
de cada mediador dos programas aqui analisados, bem como suas trajetórias dentro do campo
jornalístico e também nas emissoras em que trabalharam e/ou trabalham.
Nos programas analisados nesta dissertação, os apresentadores desempenham um
papel determinante no endereçamento do programa, são eles que detêm o controle, em boa
medida, discursivo dos programas. Eles convocam diretamente a audiência, e isto fica patente
na maneira como cada apresentador se mostra para o público, cada um com suas
particularidades e idiossincrasias. Normalmente, a figura do apresentador passa a ser
associada a “cara” do programa, esse tipo de estratégia é comum no Cidade Alerta e no Brasil
Urgente devido a uma certa personificação do programa na própria figura dos apresentadores,
como veremos nas análises.
Além disso, nos programas analisados aqui, principalmente no Cidade Alerta e Brasil
Urgente, o apresentador é responsável por manter a predominância do verbal na televisão.
Segundo Martín-Barbero (2003) durante muito tempo se criticou a predominância do verbal
na televisão latino-americana como sendo um traço do subdesenvolvimento na televisão: “era
o rádio com imagens”. Entretanto,
Começamos a suspeitar de que a predominância do verbal na televisão se inscreve na
necessidade de subordinar a lógica visual à lógica do contato, dado que é esta que
articula o discurso televisivo sobre o eixo da relação estreita e a preeminência da
palavra em culturas tão fortemente orais (Martín-Barbero, 2003, p.306).

Portanto, a presença do mediador na programação da televisão brasileira está
intimamente ligada com a importância que a oralidade assume na cultura latino-americana.

1.2.4 – O texto verbal

É no texto verbal que podemos encontrar uma das principais estratégias empregadas
pelos mediadores e repórteres para construir as notícias, interpelar a audiência e construir
credibilidade. Vizeu (2005) apresenta importantes contribuições para pensar o texto verbal no
jornalismo televisivo, partindo da hipótese de que os jornalistas trabalham com a noção de
audiência presumida para melhor interpelar o telespectador.

Com base na hipótese da audiência presumida, consideramos que é, no trabalho da
enunciação, que os jornalistas produzem discursos. E é no interior do próprio processo
discursivo, por meio de múltiplas operações articuladas pelos processos da própria
linguagem, que a audiência é construída antecipadamente (Vizeu, 2005, p.39).

Os aspectos discursivos da enunciação verbal são fundamentais para compreender o
modo de endereçamento nos programas aqui analisados. Principalmente porque os programas
Cidade Alerta e Brasil Urgente assumem um estilo muito próximo do radiojornalismo no
momento da enunciação dos discursos produzidos por seus apresentadores. Além disso,
grande parte do apelo dramático e sensacionalista desses programas está ancorado no texto
verbal, nas transmissões ao vivo e nos comentários e performance dos apresentadores.
De acordo com Vizeu (p.43), no jornalismo a linguagem não é apenas um campo de
ação, mas a sua dimensão constitutiva. É a condição pela qual o sujeito constrói um real, um
real midiatizado. Nesse sentido, a enunciação jornalística é bastante singular em função desse
campo deslocar-se sempre como um lugar que retrata e cria o lugar do outro, a partir de leis e
regras determinadas.
Segundo Bakhtin (1992) a língua é um produto sócio-histórico, como forma de
interação social realizada por enunciações. Portanto, o conceito de língua como interação
social desempenha um papel importante nos estudos sobre interação verbal, como a
pragmática, a teoria da enunciação, a análise do discurso e, também, os estudos de recepção.
Desta forma, o texto verbal dos programas jornalísticos aqui analisados é uma das
principais ferramentas de endereçamento para os telespectadores. No caso dos programas
Cidade Alerta e Brasil Urgente o endereçamento por meio do texto verbal se dá de forma
veemente. Primeiro, porque os apresentadores se valem de um apelo retórico e argumentativo
forte em seus comentários. O discurso retórico se utiliza da linguagem comum, ou da
linguagem comum adaptada conforme as circunstâncias, e é um discurso não-especializado
por excelência (Pacheco, 2006).
Ao tratar das estratégias retóricas da propaganda política nos massmídia, Gomes
(1994), define a retórica da seguinte maneira:
A retórica, todos nós sabemos, é uma arte tão ou mais antiga que a filosofia (que
historicamente foi sua concorrente direta em mais de um período histórico) e a
dialética. Tradicionalmente se ocupa com o uso do discurso (rhéseis) ou, melhor
ainda, com o uso da expressão ou dicibilidade das coisas (rhéton). Numa sociedade
onde a dimensão pública é de tal modo importante, como na pólis grega, a “arte de
persuadir pela expressão”, como é entendida a retórica, é de grande importância e
deve ser dominada por todos os participantes do jogo político. Desde o início, a
retórica está ligada à disputa pública de teses e temas. Por isso, constitui-se como uma
técnica das idéias ou tópica (a arte de inventar os temas e conceitos pelos quais se
conduzirá a discussão, os arcabouços ou materiais conceituais), uma técnica dos
argumentos (a arte de inventar as estratégias demonstrativas e/ou persuasivas, o

ordenamento e coerência dos pensamentos na discussão), uma técnica da elocução (a
arte de inventar as formas expressivas do discurso, sua apresentação em imagens e
palavras) (p.3).

Uma das premissas básicas da retórica15 é que para haver persuasão, qualquer que seja
o discurso, é preciso haver credibilidade. Deve-se, entretanto, distinguir a credibilidade da
matéria em si da credibilidade atingida graças à habilidade do orador. Poderemos perceber
mais a frente, que parte da credibilidade dos programas aqui analisados deve-se mais à
performance retórica dos apresentadores do que à veracidade dos fatos e das informações
trazidas por eles. Um elemento importante no discurso dos apresentadores do Cidade Alerta e
do Brasil Urgente é o uso da persuasão, como forma de legitimação dos discursos por eles
apresentados.
A persuasão pode ser compreendida como um gênero do discurso e está dividida em
três espécies, três modos de persuadir – convencer, comover e agradar – é o que Cícero
chama de “Tria officia” (Tringale, 1988). A primeira se diz lógica, a segunda afetiva, a
terceira estética, vejamos:
- Convencer vem de cum + vincere = vencer o opositor com sua participação. E
tecnicamente denota persuadir a mente através de provas lógicas: indutivas (exemplos) ou
dedutivas (argumentos). Assemelha-se ao docere (ensinar), que é a tentativa de persuasão
partidária no domínio intelectual.
- Comover vem de cum + movere = persuadir através do coração. Pela excitação da
afetividade, a vontade arrasta o intelecto a aderir ao ponto de vista do orador. Ethos (moral) é
usar um grau de intensidade mais suave. Movere (mover) é intensidade mais violenta,
correspondendo ao pathos (paixão).
- Agradar corresponde na terminologia latina a placere = agradar. Delectare (deleitar)
é a persuasão no domínio afetivo.
O pressuposto básico da persuasão é o amplificatio (amplificação). O nosso discurso
deve se ampliar nas pessoas que nos ouvem. É como “captar suas mentes” para aquilo que
queremos modificar. Assim, a veiculação de determinado discurso é uma tentativa de mostrar

15

O nascimento histórico da Retórica é comumente localizado no século V antes de Cristo, em Siracusa, na
Magna Grécia, onde hoje é a Itália. Após queda do Tirano Trasíbulo, sucederam-se inúmeras causas para a
restituição, aos legítimos proprietários, das terras que o tirano lhes havia subtraído. Desde suas origens, está
portanto a Retórica indissociavelmente ligada ao Direito, no aspecto que Aristóteles mais tarde chamará de
“gênero judicial” do discurso retórico. O primeiro tratado de Retórica, naturalmente Rudimentar, foi escrito em
465 a.C., por Tísias e Córax, dois oradores que se notabilizaram na defesa das vítimas dos arbítrios cometidos
pelo tirano de Siracusa. É importante ressaltar que a Retórica é tratada de forma distinta no mundo grego, ou
seja, para os sofistas, para Platão e, especialmente, para Aristóteles a Retórica possui significado e importância
distinta (Pacheco, 2006).

que ele é dotado de conhecimento da verdade e quer outros partidários, no entanto, a
persuasão se dá por meio de argumentos, exposição, e não imposição de algo.
Além disso, segundo Sousa (2002) o jornalismo é uma atividade retórica por natureza,
porque ao abandonar a idéia do acesso à pura factualidade, centra-se cada vez mais nas tarefas
de interpretação, avaliação e debate, que o fazem retornar ao mundo da opinião e da
subjetividade, do confronto e livre discussão das idéias. Desta forma, o jornalismo pode ser
compreendido como retórico porque se faz “à custa de opções ou escolhas, que na seleção dos
fatos a que atribui o valor notícia, quer na própria construção desta última, opções ou escolhas
que, como todos sabemos, nem são arbitrárias nem se fundam em razões universais ou
logicamente coercitivas” (p.8).
Boa parte do retoricismo expressado no jornalismo deve-se, em especial, ao papel de
ancoragem do apresentador, via texto verbal, embora não se possa negligenciar que as
imagens são importantes componentes retóricos do jornalismo. Assim, os mediadores nos
programas aqui analisados encontram-se numa posição privilegiada para desenvolver os seus
argumentos e, consequentemente, persuadir o seu público, pois são eles quem determinam
quem é que tem o direito de fala dentro dos seus programas, algo que é situado pelo próprio
contexto comunicativo do meio.
Existe uma outra característica que favorece esta relação dentro desses programas, a
oralidade, que no Cidade Alerta e no Brasil Urgente trazem um apelo oral tributário do
radiojornalismo. Como dissemos anteriormente, os apresentadores destes programas
começaram as suas carreiras no rádio e eles mantêm um estilo radiofônico em suas falas, ou
seja, possuem um grande poder retórico, por meio de uma linguagem popular, objetiva e
sedutora. Já a utilização do texto verbal no Linha Direta não depende tanto da performance do
seu apresentador, mas sim, da maneira envolvente e persuasiva a partir da elaboração e roteiro
do programa, por meio da voz onipresente do narrador.
Um texto jornalístico é, por isso, um ato de linguagem que consiste no desdobramento
de um trabalho de transformação, feliz ou infeliz, provocados pelas ações que a
enunciação põe em cena, colocando, assim, em relação duas temporalidades-limite,
um antes e um depois, mediante uma temporalidade transformadora de mediação
(Vizeu, 2005, p.44-45).

Portanto, o texto jornalístico é um processo de construção de sentidos e de verdades,
dotado de referencialidade para poder orientar o telespectador sobre a realidade social
presente e o devir. O texto verbal se configura também como um fator de endereçamento dos
programas para a audiência.

1.2.5 – O contexto comunicativo

O contexto comunicativo, como o próprio nome sugere, compreende a situação
comunicativa dos emissores ou enunciadores (representados pelos mediadores dos programas
jornalísticos) e dos receptores ou enunciatários (a audiência que também adquire diversas
figurativizações no texto) e, mais, as circunstâncias espaciais e temporais em que o processo
comunicativo é social e mentalmente partilhado.
Este operador está voltado, principalmente, para as instruções de uso do texto
televisivo, ou seja, o modo como os emissores se apresentam, como se posicionam e como
posicionam e representam a sua audiência. Aqui, o programa expõe os lugares de fala tanto
dos enunciadores quanto dos enunciatários, por meio da construção de posições, isto é, a
maneira como o programa coloca em relação os seus interlocutores.
O programa jornalístico Cidade Alerta, por exemplo, costuma apresentar definições
dos seus participantes, dos objetivos e dos modos de comunicar, explicitamente (“agora vem
para mim”, “agora pensa numa situação”, “quero dizer o seguinte”, “eu vou contar uma coisa
para você”, “vem aqui por favor”)16 ou seja, o tom professoral e de autoridade, que os
mediadores tomam para si. Mas, cabe lembrar que tanto no Cidade Alerta quanto no Brasil
Urgente e Linha Direta, é possível encontrar outras formas de construção de um contexto
comunicativo que não seja somente por meio do texto verbal. Os programas apresentam
implicitamente e explicitamente outras situações comunicativas por meio das escolhas
técnicas (enquadramento das imagens, seleção de falas dos populares), do cenário, da postura
do apresentador, da imagem que os programas buscam criar de si mesmos e da sua audiência.
O contexto comunicativo só poderá ser colocado em prática nos programas aqui
analisados, se os interlocutores partilharem de uma mesma cultura e de um mesmo contexto
social, e se possuírem um repertório em comum, ou seja, os valores socialmente reconhecidos
e partilhados na esfera do jornalismo policial, como um subgênero voltado para a prestação de
serviço público.

1.2.6 – Os recursos técnicos a serviço do jornalismo

Aqui está em causa o modo como as emissoras lidam com as tecnologias de captura e
transmissão de imagem e som disponíveis a serviço do jornalismo, como links de transmissão
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instalados em automóveis, motocicletas, helicópteros, dotados de câmeras e microfones; e
ainda o uso de telões e cenários virtuais, infográficos, mapas, recursos utilizados com
recorrência nos programas analisados. Desta forma, o modo como os programas exibem para
o telespectador o trabalho necessário para fazer a notícia é forte componente da credibilidade
da emissora e importante dispositivo de atribuição de autenticidade e verdade dos programas
jornalísticos.
As noções de autenticidade e verdade estão ligadas à maneira como os programas
jornalísticos apresentam as notícias aos telespectadores, como por exemplo, a presença do
repórter no local dos acontecimentos; ou o programa dispor de determinadas imagens ou
áudios de determinados eventos, o que configura um furo jornalístico; ou a transmissão de
uma notícia ao vivo, de forma simultânea.
Além desses recursos, os programas aqui analisados, especialmente, o Linha Direta,
também contam com recursos técnicos usados na produção do encenação dramática dos
programas. Dentre estes recursos temos os sets de gravação, cenários, roteiros e efeitos
especiais.

1.2.7. Os recursos da linguagem televisiva

Os recursos da linguagem televisiva envolvem o modo como os programas
jornalísticos exploram os recursos próprios da linguagem televisiva que envolve diretamente
os recursos de edição do áudio e imagem, como eles são articulados. Estamos nos referindo
aqui à maneira como o programa se apropria dos recursos de gravação, edição, montagem,
enquadramentos de câmera do cenário e do mediador, recursos gráficos, todos os elementos
que são utilizados na produção de sentido do texto televisivo.
Por se tratar de programas com temática policial e diretamente ligada à violência, a
maneira como as matérias são editadas não deixa dúvida sobre qual enquadramento é dado ao
conteúdo dos programas. O tratamento dado às imagens nos programas Cidade Alerta, Brasil
Urgente e Linha Direta adquirem grande importância, pois buscam sempre causar impacto
nos telespectadores, sejam elas “reais” ou reconstituídas, e a opção é sempre por um recorte
sensacionalista da vida cotidiana. O áudio também é tratado de forma sensacionalista, com
uso de trilhas de suspense, recriação de sons de tiros e gritos, além de um texto verbal
carregado de apelos dramáticos.

1.2.8 – Os formatos de apresentação da notícia:

O formato de apresentação das notícias nos dá importantes indicadores para
compreender que tipo de jornalismo será realizado pelos programas e, também, qual é o grau
de investimento que será destinado pela emissora na produção da notícia. Rezende (2000)
trabalha com seis formatos jornalístico para descrever de que maneira os acontecimentos
serão transmitidos para a audiência, são eles: nota simples, nota coberta, notícia17,
reportagem, entrevista, indicador.
De acordo com Gutmann (2005) podem ser acrescentados a essa lista, o stand up –
que nos programas Cidade Alerta e Brasil Urgente garantem entradas ao vivo durante toda a
programação – a lapada, a entrevista – este recurso, por sua vez, é largamente utilizado no
programa Linha Direta como estratégia de legitimidade e comprovação das narrativas
recriadas através da teledramaturgia – temos ainda outros formatos que contribuem para a
apresentação da notícia, como a escalada, a cabeça de matéria e a chamada de bloco. Ou
ainda outros formatos, como a nota ilustrada (Silva, 2005, p.38)18 e a reconstituição, este
recurso é muito presente nos três programas aqui estudados, sobretudo no Linha Direta, que
tem na reconstituição a base para a produção das suas reportagens.
Os programas jornalísticos costumam se apropriar de formatos convencionais e
socialmente partilhados pelos jornalistas, seguindo as normas dos manuais de redação. No
entanto, o programa Linha Direta procura tratar as notícias utilizando um formato híbrido que
mistura vários estilos ao mesmo tempo, utilizando-se sobretudo da teledramaturgia e do
jornalismo documental.
Sem dúvida a forma como as notícias são apresentadas nos programas analisados nos
dá importantes pistas sobre o modo de endereçamento desses programas. Enquanto o Cidade
Alerta e o Brasil Urgente se aproximam na forma de apresentação das notícias, o Linha
Direta faz uma opção bem diferenciada para exibir as suas reportagens.

1.2.9 – A relação com as fontes de informação:

As fontes de informação se referem às vozes acessadas pelos programas para a
construção da notícia. Há dois tipos elementares de fontes nos programas jornalísticos, a
autoridade/especialista – que costuma ser vista sempre como uma voz oficial ou autorizada
17

Rezende (2000) se refere ao termo notícia para designar o formato conhecido como matéria, formato que
preferimos utilizar neste trabalho.
18
O que a autora chama de nota ilustrada é quando um programa narra um texto por um repórter enquanto são
mostradas imagens que não são as do acontecimento narrado. São imagens ilustrativas que trazem um dos
personagens envolvidos no texto que está sendo narrado.

para tratar de determinados temas, uma voz que transmite credibilidade para o programa; e o
cidadão comum – que costuma aparecer de três modos básicos: quando ele é afetado pelas
notícias; quando ele próprio se transforma em notícia, seja fait divers, seja a humanização do
relato; quando ele autentica a cobertura noticiosa e é tratado como vox populi, ou seja, quando
faz parte de enquetes sobre determinada temática.
As declarações das fontes servem, especialmente, para dar legitimidade e
credibilidade aos relatos jornalísticos, portanto, deve ser observada a posição, o lugar de fala
assegurada às fontes dentro de um programa. Além disso, no caso das fontes oficiais
(autoridades político-partidárias, chefes de grandes organizações, representantes do judiciário
e das polícias) costumam servir também de formadores de opinião e importantes ícones para
atrair a atenção dos telespectadores.
As fontes de informação são um elemento central para os programas aqui analisados,
especialmente, por dois motivos: primeiro; embora os programas tratem da mesma temática,
cada um possui relações distintas com as polícias, com o Ministério Público e com o Poder
Judiciário. O Cidade Alerta e o Brasil Urgente possuem uma relação mais estreita com a
polícia Civil. Embora estes dois programas sejam diários e ocupem horários na grade de
exibição muito próximos, dificilmente cobrem a mesma pauta. Cada um possui uma área de
atuação com determinadas delegacias paulistas muito bem definida. As entradas ao vivo com
perseguições policiais são fruto dessa relação delicada entre os programas e as polícias. Já o
Linha Direta possui uma relação mais próxima com o Ministério Público e com o Poder
Judiciário, por meio de contatos com promotores e juízes responsáveis por crimes já julgados.
O interesse do Linha Direta por estes órgãos se deve ao fato do programa precisar de
informações mais completas sobre os crimes, para ter conhecimento de todo o processo, até
porque o programa parte de casos/crime já julgados, mas onde os culpados estão foragidos da
Justiça; segundo; as mesmas fontes de informação que são parceiras e mantêm os programas
informados sobre as ocorrências e recebendo assim elogios, são também alvo de duras críticas
por parte dos programas. A existência de uma relação conflituosa entre os programas e a
Justiça é algo que precisa ser estudado.
Procuraremos a partir desses operadores analisar como se estrutura internamente cada
programa, buscando quais os principais elementos responsáveis pelo seu endereçamento para
compreender as estratégias desenvolvidas por cada um para atingir o seu público. Essas
estratégias são, na verdade, o modo como cada programa se dirige ao seu público, o seu estilo
ao se apresentar a uma determinada audiência.

1.3 – Gênero Televisivo como estratégia de comunicabilidade

O conceito de gênero tem sido pensado em associação com o conceito de modo de
endereçamento pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo, porque permite
desenvolver análises que dêem conta não apenas dos aspectos textuais dos produtos
midiáticos, mas também das características históricas e sócio-culturais de cada um. Isso é
possível porque os gêneros são formas reconhecidas socialmente, a partir das quais se
classifica um produto midiático. Compartilhamos as noções de gêneros discutidas por Klaus
Brunh Jensen (1986, 1993), Jesus Martín-Barbero (1995), Itania M. Mota Gomes (2004,
2005), Jeder Janotti Jr. (2005) e em alguma medida por François Jost (2004, 2005)19. Estes
autores serão mais requisitados por partilharem da noção de gênero enquanto estratégia de
comunicabilidade e interação. Mas, além destes autores, apresentaremos a noção de gênero
trabalhada por Raymond Williams (1979) devido as contribuições tributárias da teoria literária
para formulação da noção de gênero midiático.
Segundo Williams (1979), a teoria dos gêneros ou tipos é uma tentativa das mais
consistentes para agrupar e organizar a multiplicidade de notações e convenções, evidentes na
escrita, em modos específicos da prática literária. Esta origem classificatória está presente
desde Aristóteles, onde as “espécies” de poesia eram definidas em termos de uma definição
“genérica” da arte da poesia como tal.
Williams chama a atenção para o conflito oposicional entre a classificação rígida da
teoria dos gêneros fixos, na tradição neoclássica, com base no pensamento grego e
renascentista e, de outro lado, um empirismo que demonstrou a impossibilidade ou ineficácia
de reduzir todas as obras literárias reais possíveis a esses gêneros fixos e imutáveis. O
abandono da visão neoclássica foi se consolidando ao longo do tempo à medida que novas
formas literárias e artísticas foram sendo desenvolvidas, desta forma:
O gênero e o tipo perderam sua abstração e generalidade neoclássicas, e perderam
também seus sensos de regulamentação específica. Mas os novos tipos de
agrupamento e classificação, de uma tendência empírica e relativista, tornaram-se
habituais. Na verdade eles encerravam, de formas novas, elementos prescritivos, em
modos de reação crítica e, por implicação, na produção prática (Williams, 1979, p.
180).

No entanto, ao mesmo tempo, com esses agrupamentos mais gerais, a variedade da
prática foi reconhecida, de forma limitada, pela proliferação dos “gêneros” e “subgêneros” de
um novo tipo. Não seriam as generalizações formais do épico, lírico e dramático, mas (citando
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Bakthin (1992) traz importantes discussões sobre a origem e o desenvolvimento dos gêneros literários, o que
se notabilizou como uma importante herança para o estudo dos gêneros.

uma enciclopédia atual) “novela, novela picaresca, romance, conto, comédia, tragédia,
melodrama, literatura, infantil, ensaio, humor, jornalismo, versos ligeiros, histórias de
mistério e detetives, oratória, pastoral, provérbios, enigmas, sátira, ficção científica” (p.180181), dentre outras tantas classificações aqui não mencionadas, o que demonstra que o gênero
ficou com classificações em grande parte abstratas e diversas.
Para Williams é necessário que a definição de gênero seja olhada a partir de três
componentes básicos, para que possa de fato servir de modelo de classificação: a) posição; b)
modo de composição formal; c) assunto adequado. Essa proposição seria adotada mais tarde
por Jensen, para classificar a notícia enquanto gênero.
A posição foi tradicionalmente definida por três categorias, narrativa, dramática e
lírica. Essas categorias representam apenas um modo de organização (social) básica que
determina um tipo particular de apresentação.
O modo de composição formal é muito mais variável do que as categorias da posição.
Ou seja, cada uma das posições possíveis pode ser relacionada com um ou mais tipos
específicos de escrita: verso ou prosa, determinados tipos de verso, e assim por diante.
O assunto adequado é também mais uma variável. A ligação entre uma posição e/ou
um modo de composição formal e o âmbito (referência social, histórica ou metafísica) ou a
qualidade (heroísmo, sofrimento, vitalidade, diversão) de qualquer assunto estão
particularmente sujeitos a variação social, cultural e histórica, embora por vezes sejam
persistentes (residualmente) (p.182-183).
O gênero, sob esse ângulo, não é um tipo ideal nem uma ordem tradicional nem uma
série de regras técnicas. É na combinação prática e variável e até mesmo na fusão
daquilo que constitui, abstratamente, diferentes níveis do processo material social, que
o gênero tal como o conhecemos, se transforma num novo tipo de evidencia
constitutiva (p.184).

Enfim, o que Williams procura evidenciar é que os gêneros são instituições
culturalmente definidas e que possuem um caráter mutável e de reconfiguração reconhecidos
historicamente. Essa premissa não se aplica somente aos gêneros literários trabalhados pelo
autor, mas, sobretudo, a noção de gênero televisivo, afinal, a televisão por si só é um ambiente
de constantes reconfigurações e hibridizações na sua programação.
A partir de uma outra perspectiva, dentro do campo midiático, Jensen (1986, p.17)
parte do princípio de que é necessário o desenvolvimento de fundamentos teóricometodológicos que possam auxiliar na compreensão dos meios de comunicação de massa. Seu
estudo parte da idéia de que a informação produzida pelos media é, ao mesmo tempo, produto
de um sistema de significados que tomam a forma de códigos culturais modelados em várias

instituições sociais, portanto, socialmente reconhecidos. Desta forma, para Jensen, a notícia é
um gênero do discurso e como tal, um conjunto de convenções que ajuda a configurar o
jornalismo como uma instituição socialmente reconhecida e no interior do qual fazem sentido
as noções de imparcialidade e objetividade, assim como as distinções entre o que é fato e
ficção, informação e entretenimento.
Um gênero é uma forma cultural que apresenta a realidade social e uma perspectiva
própria e, ao fazer isso, implica formas especificas de percepção e usos sociais do
conteúdo. Assim, o gênero estabelece um modo de comunicação ou, mais
especificamente, uma situação comunicativa, entre o emissor e o destinatário (Jensen,
1986, p.50)20

Jensen propõe, assim como Raymond Williams (1979), que a definição da notícia
como um discurso leve em consideração também três aspectos: a posição – o que o conceito
de posição enfatiza, como vimos anteriormente, que qualquer texto é sempre uma
comunicação socialmente situada, ou seja, o texto possui uma referencialidade social e
cultural; o tema apropriado ou assunto adequado – normalmente, o tema apropriado de
diferentes gêneros varia enormemente. O tema do gênero notícia, no modelo de jornalismo
americano, por exemplo, “deriva da noção de esfera pública e sua implícita separação das
esferas sociais” (p.50)21. A questão dos temas abordados pelo jornalismo e a maneira de
abordá-los tem sido objeto de grande discussão nos estudos culturais; e por fim, o modo de
composição formal – as notícias tem um modo de composição formal característico.
“Descrições de gênero tendem a enfocar este aspecto, já que ele é diretamente acessível para a
análise e, de fato, como qualquer consumidor de notícia já sabe” (p.51)22.
Gomes (2005, p.223)23 em uma crítica sobre o livro Making Sense of the news (Jensen,
1986) busca esclarecer as proposições sobre a posição, o assunto adequado e o modo de
composição formal da notícia como um gênero, que são configurados historicamente e podem
ser compreendidos, como: a notícia como forma de conhecimento, a notícia como
comunicação, os critérios de noticiabilidade e a estrutura da notícia. Esta concepção de notícia
como forma de conhecimento específica, ou de familiaridade com o mundo, baseada na noção
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Tradução nossa para: “A genre is a culture al form which renders social reality in a characteristic forms of
awareness as well as social uses for the content. Thus, a genre establishes a mode of communication, or more
narrowly a communicative situation, between the addresser and the addressee” (Jensen, 1986, p.50).
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Tradução nossa para: “derives from the public sphere and its implied separation of social spheres” (Jensen,
1986, p.50).
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Tradução nossa para: “Accounts of genre may tend to focus on this aspect since it is directly accessible for
analysis, and, indeed, news reports tend to have a characteristic and regular composition, as any news
consumer is well aware” (Jensen, 1986, p.51).
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Uma crítica do livro de de Klaus Brunh Jensen, Making Sense of the news: Towards a theory and an
empirical model of reception for the study of mass communication. Copenhague, Aarhus University Press,
1986.

de atualidade, permite perceber a posição característica do gênero, uma vez que tanto
jornalistas quanto receptores são posicionados, respectivamente no fazer jornalístico e nas
suas expectativas em relação a ele, a partir dessa concepção.
Em outras palavras, o gênero notícia televisiva consiste num conjunto de discursos, e
o papel do/da âncora é mediar esses discursos e organizá-los. Ao fazer isso, o/a âncora
simboliza o status da organização jornalística e a qualidade do relato jornalístico, e
projeta uma posição específica para si mesmo e para o receptor... Assim, o/a âncora
ajuda a neutralizar a fragmentação do gênero noticia e, ao menos potencialmente,
assegura ao telespectador que a ordem dos acontecimentos na realidade social torna-se
controlável dentro da lógica do discurso jornalístico (Jensen, 1986, p.65-66)24.

Para Martín-Barbero (2003), as estratégias de leituras contidas no gênero televisivo
tem sofrido numerosas mudanças isso se deve a mediação social e cultural em que a televisão
opera. Pois para Martín-Barbero em vez de fazer a pesquisa a partir da análise das lógicas de
produção e recepção, para depois procurar suas relações de imbricação ou enfrentamento, ele
propõe partir das mediações, “isto é, dos lugares dos quais provêm as construções que
delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisão”
(p.304), estes lugares seriam como vimos, a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a
competência cultural. Os gêneros constituem, então, uma mediação fundamental entre as
lógicas do sistema produtivo e do sistema de consumo, do sistema cultural e da competência
cultural de cada telespectador nos modos de ler os textos televisivos e na maneira como são
apropriados por estes leitores, isto porque:
o gênero não é algo que passa ao texto, mas algo que passa pelo texto... O gênero é
uma estratégia de comunicação, ligada profundamente aos vários universos culturais...
O gênero não é só uma estratégia de produção, de escritura, é tanto ou mais uma
estratégia de leitura (Martín-Barbero, 1995, p.64).

Para superar uma visão dicotômica entre “gênero textual”, que se volta para a
organização interna dos textos, e gênero do discurso, com uma abordagem centrada na análise
do discurso e suas distintas formas de interação, Janotti Jr. (2005) desenvolve a noção de
gênero midiático, sobretudo, a partir das contribuições densenvolvidas por Verón (1996) e por
Martín-Barbero (1997).
Parece importante destacar a ênfase comunicacional na abordagem da noção de
gênero. Em relação a este aspecto, o trabalho de Eliseo Verón é uma referência
fundamental, uma vez que se valendo da Análise do discurso e da Semiótica, ele
procura ultrapassar os limites desses campos propondo uma abordagem
24

Tradução nossa para: “In other words, the television news genre consists of discourses, and the role the
anchorperson is to organize and mediate between these discourses. In doing so, the anchorperson comes to
symbolize the status of the news organization as well as the quality of the news account, and s/he projects a
particular stance for himself or herself and for the recipient… Thus, the anchorperson helps to counteract the
fragmentation of the news genre and, at least potentially, reassures the viewer that the array of events in social
reality becomes manageable within the logic of the news discourse”(Jensen, 1986, p.65-66).

comunicacional dos discursos sociais. Para Verón, os objetos culturais pressupõem
condições materiais simbólicas necessárias à confecção e à partilha dos valores por
parte dos atores envolvidos nos processos de produção e consumo desses objetos. Tais
condições dão conta, inclusive, da permanência ou das variações estilísticas dos
objetos culturais e suas manifestações específicas (Janotti Jr, 2005, p2).

De acordo com Janotti Jr (p.3), podemos perceber que a análise dos processos
midiáticos em sua categorização através do gênero está ancorada sobre a idéia de que tanto os
produtores quanto os processos de recepção destes produtos são elementos interdependentes
da produção de sentido dos discursos sociais ligados aos fenômenos midiáticos. Ou seja, é o
que Verón (1983) chama de “condições de produção” e “condição de reconhecimento”.
Para Janotti Jr. (p.6), “os gêneros midiáticos seriam então modos de mediação entre as
estratégias de produção e o sistema de recepção, entre os modelos e os usos que os receptores
fazem dos produtos midiáticos através das estratégias de leituras inscritas nesses produtos”. É
nesse sentido que tanto Janotti Jr. quanto Gomes (2002) buscam aproximar a noção de gênero
como uma estratégia textual de interação e de leitura, o modo como o texto é projetado para
ser lido e reconhecido pelo leitor. A noção de gênero midiático está para Janotti Jr., assim
como a noção de gênero televisivo está para Gomes. Com relação aos programas televisivos
Gomes afirma que:
(...) um gênero é um modo de situar a audiência televisiva (ou leitores), em relação a
um programa, em relação ao assunto nele tratado e em relação ao modo como o
programa se destina ao seu público. Nessa perspectiva, gênero é uma estratégia de
interação e investir numa abordagem dos gêneros televisivos pode significar
ultrapassar a dicotomia entre análise do produto televisivo e análise dos contextos
sociais de sua recepção (2002, p.2).

Sem dúvida, pensar os gêneros como uma estratégia de leitura, ou melhor, de
comunicabilidade e interação é o ponto de partida para entender os textos televisivos e a
maneira como estes são endereçados para a audiência. Os programas televisivos,
especialmente os jornalísticos, são socialmente e historicamente construídos, e estão sempre
se reconfigurando, pois o gênero não é algo dado, pronto, mas em construção.
Desta forma, esta pesquisa compreende o gênero como uma estratégia de
comunicabilidade e interação, porque ao mesmo tempo em que apresenta os textos, traz
consigo marcas que fazem parte de todo o processo de desenvolvimento dos gêneros
televisivos. Aqui especificamente, o que está em questão é o estudo do gênero televisivo
programas jornalísticos. Para melhor compreender a definição de gênero, seguiremos algumas
pistas apresentadas ainda por outros autores.
Colocar a atenção nos gêneros implica reconhecer que o receptor orienta sua interação
com o programa e com o meio de comunicação de acordo com as experiências geradas pelo

próprio reconhecimento do gênero. Os gêneros funcionam como uma espécie de manual de
uso. Desta forma, é na articulação entre os elementos próprios da linguagem televisiva, da
produção jornalística e da representação da cultura que acreditamos que se dê a configuração
de um gênero específico dentro da programação televisiva e, em conseqüência, os modos
como ele, enquanto uma estratégia de comunicabilidade ou estratégia de interação, se
enderece aos seus receptores (Gomes, 2005). Portanto, o gênero programa jornalístico se
articula a partir de dois elementos básicos: a linguagem televisiva e os processos de
construção da notícia.
A linguagem televisiva diz respeito aos elementos textuais, visuais e sonoros que
configuram os programas jornalísticos. Para os processos de construção da notícia, nos
referimos a análise dos programas jornalísticos a partir de suas formas materiais, das suas
configurações internas, dos dispositivos técnicos, visuais e discursivos que organizam a
produção e recepção das notícias. A construção da notícia refere-se, mais precisamente, aos
critérios de noticiabilidade ou valor-notícia, premissas como objetividade, atualidade,
temporalidade e formatos de apresentação das notícias.
As noções de gênero midiático expostas aqui não esgotam todas as possibilidades para
melhor entender este conceito. Desta forma, compartilhamos ainda, em alguma medida, com a
noção de gênero apontada por Jost (2004) que vê o gênero como uma promessa, pois o gênero
é uma interface, responsável pela ligação entre o emissor (televisão) e o telespectador. “Os
gêneros contêm uma promessa ontológica ou constitutiva (...) diz respeito ao pertencer a tal
ou tal gênero”.
Essa estratégia de comunicabilidade que o gênero traz consigo é que permite ao
telespectador identificar marcas recorrentes nos programas, ou seja, promessas feitas e
cumpridas ao longo dos anos por determinados gêneros televisivos. Desta forma,
consideramos que a noção de promessa também possa trazer importantes contribuições para
entender o endereçamento dos programas telejornalísticos, visto que a noção de gênero é
inerente ao modelo da promessa.

1.4 – O modelo da promessa
Para se contrapor à noção de contrato de leitura25 utilizada por analistas do discurso e
por semioticistas, Jost propõe o modelo televisual chamado promessa. Para Jost, em se
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Para melhor compreender as noções de contrato de leitura ver: Verón (1983), Eco (2004), Charaudeau (1997).

tratando do universo da televisão, pode-se definir a noção de contrato como um acordo,
graças ao qual emissor e receptor reconhecem que se comunicam e o fazem por razões
compartilhadas. No entanto, para o autor, não existe uma relação real de reciprocidade entre
emissor e receptor no universo televisivo.
Assim, em oposição ao modelo de contrato, Jost propõe o modelo de comunicação
televisual promessa. Esta contraposição se deve ao fato de que este modelo repousa sobre
outras hipóteses. A primeira delas é considerar a promessa constitutiva dos gêneros, feita de
crenças e saberes sobre o que se espera de cada programa, estas crenças e saberes são
transmitidos pela relação histórica e cultural dos programas com os telespectadores. Jost
(2004) parte da idéia constitutiva de três grandes mundos dentro da televisão: real, fictício e
lúdico. Isto porque os gêneros televisivos não vieram do nada. Para ele, é impossível
compreender, por exemplo, a ficção televisiva sem conhecer o funcionamento da ficção em
geral ou analisar os jogos televisivos sem saber os fundamentos dos jogos, ou ainda, entender
as premissas do telejornalismo sem levar em conta as bases do jornalismo de modo geral.
Portanto, o gênero serve para situar que tipo de emissão o telespectador está vivenciando.
A segunda, a promessa da emissora, que é uma promessa pragmática, consiste em
atribuir uma etiqueta genérica a um programa com o qual estão comprometidos a publicidade,
os trailers, marcas que são peculiares também a determinadas emissoras, com por exemplo, o
estilo das telenovelas e do jornalismo desenvolvido na Rede Globo; ou o slogan de uma
emissora, “Band o canal do esporte”, etc. Ou seja, para influenciar as crenças dos
telespectadores, as emissoras atribuem antecipadamente uma determinada denominação de
gênero a uma emissão. Por exemplo, no caso das coberturas ao vivo realizadas pelos
telejornais, ela é portadora de uma promessa ontológica de autenticidade, verdade, isto porque
as transmissões ao vivo possuem uma tradição de dar a sensação de credibilidade para o
telespectador. De acordo com Jost, a principal promessa do telejornal é que ele representa o
mundo (real). É por isso que os programas jornalísticos não hesitam em etiquetar suas
mensagens como fidedignas e autênticas, mesmo quando elas são falsas.
Os gêneros carregam outras promessas, como uma promessa estética que também está
diretamente ligada às emissoras e aos seus programas. Elementos como os cenários dos
programas, as roupas utilizadas pelos atores, apresentadores, jornalistas, a qualidade dos
produtos exibidos, como o formato de apresentação dos programas. Enfim, elementos que
ligam o estilo da emissora ao reconhecimento da audiência pelo gosto, poderíamos
exemplificar este aspecto na expressão “padrão Globo”. E uma outra promessa, a promessa
tonal do programa em si (Jost, 2004.b).

Quando a emissão se trata de um programa de ficção, por exemplo, é por meio do
gênero que o leitor saberá associar a que tipo programa ele está assistindo. Além disso, é
preciso saber em que medida existe uma correspondência entre a etiqueta dada ao programa e
o seu conteúdo, pois muitas vezes os programas são etiquetados, mas não condizem com as
emissões (Jost, 2004, p.17). O que fará com que essa etiqueta seja respeitada é a promessa
vinculada ao gênero, cabendo ao telespectador acompanhar o programa para ver se a
promessa está sendo cumprida.
Contrariamente à perspectiva do modelo de contrato que é instantâneo, sincrônico, o
modelo da promessa é um modelo que ocorre em dois tempos. Ou seja, o telespectador deve
fazer a exigência de que a promessa inicialmente anunciada seja mantida. Em termos práticos,
o nome do programa e os trailers de sua programação antecipam parte da promessa e do
conteúdo que o telespectador deseja encontrar, caberá a audiência, então, cobrar para que esta
promessa seja cumprida e mantida ao longo do programa, daí que a promessa é feita em dois
tempos, onde o espectador tem o dever de verificar se a promessa foi efetivada. O caráter
ativo do telespectador vai ser requisitado o tempo todo para que a promessa seja cumprida, ou
seja, o espectador terá que verificar o cumprimento da promessa por parte do programa. Mas,
vale lembrar que a contribuição ativa do telespectador não se dá simultaneamente ao
momento de cumprimento da própria promessa (Jost, 2004, p.18-19).
Isto posto, uma primeira questão surge quanto ao modelo da promessa ser
manipulatória, na medida em que toda promessa é sempre futura e prospectiva, em razão
disso, o telespectador ficaria cativo da emissão e procuraria constatar se a promessa foi
cumprida ou não.
De acordo com Jost, a promessa é manipulatória se o telespectador não desempenhar o
seu próprio papel,
A base de toda a promessa pode ser manipulatória. É fácil dizer: “Convido todos para
almoçar amanha”. É preciso, entretanto, que quem convide cumpra a promessa. Se
amanhã não cumprir essa promessa e não levar efetivamente todos para almoçar,
então, ele será chamado de mentiroso (2004, p.19-20).

O mesmo aconteceria se um telejornal anunciasse que no momento de uma
determinada transmissão possuísse imagens exclusivas e ao vivo, mas bastaria os
telespectadores desconfiarem que aquelas imagens são na verdade gravadas, ou seja, o que foi
prometido pelo programa não estará sendo cumprido, imediatamente os telespectadores se
oponham às promessas não mantidas e o seu caráter manipulatório passa a não ter nenhum
efeito.

O modelo da promessa possui uma aproximação com a noção de gênero, sobretudo,
porque ambos estão em constante construção, não operam de forma estanque, como um
acordo fechado como no modelo de contrato de leitura. Portanto, é a partir da articulação da
noção de modo de endereçamento, do gênero televisivo e do modelo da promessa, que nos
permitirá entender os programas e as suas estratégias de captura do receptor, ou seja, o
endereçamento.
Buscamos até aqui articular os conceitos supracitados para que estes possam ser
operacionalizados como um modelo teórico-metodológico que possa nos auxiliar nas análises
dos programas jornalísticos Cidade Alerta, Brasil Urgente e Linha Direta, para que possamos
conhecer como se dá o endereçamento de cada programa, qual o estilo e o tom de cada um.
Além disso, acreditamos que esta metodologia possa auxiliar na construção de parâmetros de
julgamento de qualidade de produtos telejornalísticos e no desenvolvimento de parâmetros de
classificação dos gêneros televisivos jornalísticos. Pretendemos ainda utilizar estes conceitos
de forma articulada, pois eles se complementam e estão ligados por meio da noção de gênero
televisivo. A aplicabilidade e a viabilidade destes conceitos serão testadas a seguir nos
capítulos de análise dos referidos programas.

CAPÍTULO II

CIDADE ALERTA: jornalismo policial, vigilância e violência

No Brasil, o telejornalismo de cunho sensacionalista, também conhecido como mundo
cão, ganhou visibilidade com o surgimento do telejornal Aqui Agora, que foi ao ar em 1991,
pelo SBT, considerado o programa precursor do telejornalismo policial na televisão. O
programa, de caráter espetacularesco e que tinha como foco as notícias sobre violência, era
apresentado por Gil Gomes, que há mais de 40 anos trabalha como repórter policial, e chocou
o país em 1993 com a exibição ao vivo de um suicídio de uma adolescente. O próprio nome
do programa era sugestivo, pois segundo o apresentador, a todo o momento, as câmeras e os
microfones do telejornal estavam no momento exato do acontecimento, para mostrar a
realidade “nua e crua”, sem interferência e sem maquiagem.
Seguindo o estilo do Aqui e Agora, surgem outros programas telejornalísticos de
caráter eminentemente policial e espetacular, como Cidade Alerta, da Rede Record26; Linha
Direta, da Rede Globo; Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes; Repórter Cidadão, da Rede
TV, e até mesmo programas mais regionalizados, como é o caso do Bom dia Bocao, da TV
Aratu, Alerta Total, da TV Cabrália, na cidade de Itabuna, no Sul da Bahia.
O telejornal Cidade Alerta foi ao ar pela
primeira vez no final de 1995, exibido pela
Rede Record de Televisão e deixou de ser
transmitido para todo o Brasil no dia 03 de
junho de 200527. O Cidade Alerta é um
telejornal especializado em jornalismo policial,
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No dia 27 de setembro de 1953, às 20 horas, entrava no ar a TV Record, com um programa musical
apresentado por Sandra Amaral e Hélio Ansaldo. A TV Record passou a ser rede em 1995, após investir em
equipamentos e mudou-se de sua antiga sede no bairro do Aeroporto em São Paulo para uma nova instalação, na
Barra Funda. Atualmente a Rede Record de Televisão conta com 63 emissoras entre próprias e afiliadas e
centenas de retransmissoras espalhadas por todo território nacional.
27
Devido a queda de audiência do telejornal Cidade Alerta outro programa entrou em rede nacional no seu lugar,
a revista eletrônica Tudo a Ver, sob a liderança do jornalista Paulo Henrique Amorim. Com a saída do Cidade
Alerta o telejornal local Informe Bahia passou a dividir o horário com o Tudo a Ver e ser transmitido para todo o
Estado da Bahia, via TV Itapoã, afiliada da TV Record.

considerado como um programa temático de
teor sensacionalista e espetacular nas notícias,
em que a violência urbana está sempre em
primeiro plano. Trata-se de um programa
jornalístico televisivo do subgênero jornalismo
policial. Gomes (2003) lembra que no Cidade
Alerta apesar das notícias da editoria de
Polícia/Segurança serem predominantes, há
espaço para borrar esses limites, revelando o
compromisso com um critério de noticiabilidade
específico que justifica o mosaico de notícias
apresentadas pelo telejornal.
Esse valor-notícia costura a edição de um programa que combina
reportagens sobre assaltos, assassinatos, roubos, atropelamentos, acidentes,
perseguições policiais, tiroteios, por exemplo, ao lado de matérias sobre
alagamento de um bairro em São Paulo, um incêndio ou a situação de
abandono de um hospital público na capital paulista. Na verdade a caça às
notícias no Cidade Alerta é orientada pelo sensacionalismo, pelo
espetaculoso, por notícias do “mundo cão” no qual vivemos (Gomes, et all,
2003, p.6).

Embora o telejornal apresente uma pauta flexível, a predominância das notícias sobre
polícia/segurança são quem confere o tom do telejornal, pois o foco do programa está na
violência urbana.
Em função do fato de ter mais de 10 anos de exibição, o telejornal já possuía uma
grande estrutura, dispondo de dois helicópteros chamados de Águia Dourada I e II, equipados
com o que há de mais moderno em tecnologia para geração e transmissão de imagem e som.
Os helicópteros carregam cerca de 300 kg de instalações entre transmissores, câmeras e
consoles de controle e manutenção. O Cidade Alerta contava ainda com cinco motolinks28 a
sua disposição, sendo pioneiro no uso deste tipo de equipamento no Brasil como uma forma
de facilitar o acesso aos locais dos acontecimentos com maior rapidez. As motocicletas
equipadas com câmeras, microfones e links de transmissão possibilitava aos repórteres e
cinegrafistas fugirem dos engarrafamentos. Todos os dias, as cinco motos estavam nas ruas de
São Paulo, com repórteres em pontos estratégicos, trazendo a imagem de solo ao vivo,
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Motocicleta adaptada com câmera e link de transmissão ao vivo de imagens para o estúdio da emissora. É
importante destacar que o recurso do uso de motocicletas com câmeras adaptadas foi utilizado pioneiramente
pelo programa Cidade Alerta.

enquanto que os helicópteros Águia Dourada I e II emitiam imagens aéreas dos
acontecimentos também ao vivo, da capital paulista.
O primeiro conjunto de edições selecionadas para a análise foram exibidas a partir das
18:00 horas e são referentes aos meses de abril, maio e junho de 2004. Cada edição teve a
duração de 1 hora e foram rodadas no cenário antigo do programa.
O segundo conjunto de edições foram exibidas no mês de maio de 2005, com uma
duração de apenas 30 minutos, que iam ao ar das 18:00 às 18:30 horas. Nesse período, o
cenário do Cidade Alerta foi completamente reformulado seguindo as alterações realizadas
também no cenário do Jornal da Record.
A escolha destes períodos se justifica por dois motivos: primeiro porque foi o período
que iniciamos a pesquisa sobre o telejornalismo policial e conseguimos gravar uma grande
quantidade de edições do programa, totalizando 40 horas. O segundo período de gravações
foi para fazer uma comparação entre as edições exibidas na primeira versão do programa, com
duração de 1 hora, e na nova versão do programa com duração de 30 minutos e cenário
reformulado. A partir daí, buscamos observar se houveram alteração na programação do
telejornal que iam além do tempo de duração do telejornal e do novo formato do cenário.
A escolha do horário em que um determinado programa televisivo aparece na grade de
programação das emissoras é um dos fatores fundamentais para que o programa obtenha
audiência e, consequentemente, se mantenha no ar. De acordo com Philippe Joron (2004) uma
boa parte da programação da televisão aberta no Brasil é destinada ao jornalismo policial.
Entre dezoito e dezenove horas e trinta, é reservado aos jornalismos policiais e de
audiência nacional. Assim como anteriormente, três programas oferecem leituras
peculiares da violência disseminada no país, tendo São Paulo e Rio de Janeiro como
pólos de atenção privilegiados: Cidade Alerta, da Record (canal 4); Repórter Cidadão,
da Rede TV (canal 6); Brasil Urgente, da Band (canal 9) (p.51).

Embora o fim de tarde seja um horário tradicionalmente reservado para a programação
do telejornalismo policial em três grandes redes de televisão nacionais, a redução do tempo de
exibição do Cidade Alerta de 1 hora para 30 minutos e a reformulação no cenário do
programa já era um indício da queda de audiência do telejornal, que deixou de ser exibido em
03 de junho de 2005.

2.1 – Estratégias de endereçamento do Cidade Alerta

A vinheta de abertura do telejornal na versão de 2004 sugere que tipo de programação
o telespectador vai encontrar. Com uma duração de 10 segundos, a vinheta começa com um
vôo rasante do helicóptero Águia Dourada (a) sobre a cidade de São Paulo para dar o tom de
agilidade do programa, em seguida é mostrada a imagem por terra da metrópole com um
trânsito denso, engarrafado (b). Nesse momento, aparece a imagem de uma motolink (c) com
uma equipe do programa, reforçando o caráter, mais uma vez, de agilidade na cobertura das
notícias, pois a motolink está apta para fugir dos engarrafamentos e chegar ao local das
notícias com mais rapidez. Um tom de alerta, tensão e de emergência é acrescentado à vinheta
com o som de uma sirene de polícia, e na seqüência das imagens aparece uma viatura da
polícia em operação (d), mostrando ao lado uma motolink, sugerindo que o telejornal estará
onde a polícia estiver perseguindo os “criminosos”. Novamente aparece o helicóptero Águia
Dourada (e) sobrevoando a cidade de São Paulo, mostrando uma imagem panorâmica da
metrópole. Os movimentos da aeronave são rápidos para causar excitação no espectador, além
de criar um ar de vigilância e perseguição. O Águia Dourada (f) vai se aproximando ainda
mais no vídeo, com uma imagem em close, parece que o bico da aeronave quer romper a tela
da TV (g), e de repente há um corte da imagem em close da aeronave para fechar no nome do
programa. Este por sua vez vai aparecendo em perspectiva (h), de uma em uma letra, com
escritura em caixa alta e em duas linhas. As duas palavras que intitula o telejornal são
separadas por um contorno com formato de edifícios sombreados (i) remetendo, mais uma
vez, a uma grande cidade que é vigiada. As cores da vinheta em tons de azul, prata, vermelho
e lilás são as mesmas que compõem o cenário original do programa. Ao fundo da escritura,
em segundo plano, temos um recorte da cidade de São Paulo. A vinheta de abertura se
manteve inalterada na versão mais atual do programa.
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Figura 1. Vinheta de abertura do Cidade Alerta quadro a quadro.

A vinheta de abertura do programa instaura uma estratégia de legitimação do
telejornal: vigilância, perseguição e agilidade na construção da notícia. Estas estratégias além
de anteciparem parte da “promessa” (Jost, 2004) que o programa pretende realizar com o
telespectador servem para produzir um efeito de credibilidade e de realismo em suas
narrativas.
No primeiro período de gravação em 2004, o telejornal era formado por três blocos,
sendo o primeiro com aproximadamente 30 minutos e o segundo e terceiro blocos, com uma
duração média de 20 minutos. Durante a apresentação do programa só são mostrados três
intervalos comerciais, geralmente com um único anunciante, a loja Casas Bahia ou a loja
Insinuante, que indica o perfil da audiência, de um público telespectador composto
principalmente pelas classes C, D e E, haja vista que os anunciantes são reconhecidos como
lojas populares e de crediários longos.
O cenário do programa se coloca como um recurso a serviço da linguagem televisiva,
pois ele serve para determinar os lugares de fala com a audiência, e o contexto comunicativo
vai ser manifestado também a partir desta premissa. Na versão original do programa, o
cenário é um espaço limpo, em tons de azul, prata, vermelho e lilás, com a disposição de
poucos objetos.

Szpacenkopf (2003) afirma que na apresentação das notícias está incluído o cenário,
que não deve ser esquecido e muito menos negligenciado. Do cenário fazem parte os
apresentadores, suas roupas, o décor, o horário, as vinhetas, a hierarquização das notícias em
relação às outras, além da própria cena da informação. Geralmente são cenários frios, do tipo
clean, assépticos e neutros, auxiliados por tons das cores cinza e azul, que destacam o
apresentador e fazem uma diferenciação entre estúdio e informação com imagens externas.
Vale ressaltar que as cores do cenário são importantes mediadores signicos. Segundo
Luciano Guimarães (2003, p.21), a cor é um dos mediadores signicos de recepção mais
instantânea na comunicação jornalista e, mesmo assim, sua expressão não vem sendo utilizada
com muita eficiência e respeito aos critérios que definem o jornalismo de qualidade. Baseado
na semiótica da cultura de Ivan Bystrina, Guimarães dá continuidade a sua pesquisa iniciada
em 1997, sobre a cor-informação, e propõe abordar as intenções no uso da cor-informação na
busca do desenvolvimento de um instrumento teórico para a análise e a elaboração de
produtos jornalísticos que utilizam imagens em cores. Ele defende que a expressão das cores é
construída sobre a estrutura de códigos culturais, pois
a recepção eficiente da informação cromática em veículos jornalísticos depende das
informações externas à própria cor, como a contextualização da informação, o estudo
do ambiente cultural, as diretrizes e os paradigmas que direcionam consciente ou
inconsciente a utilização das cores nas informações veiculadas (p. 21).

Desta forma, é comum o uso de cores recorrentes nos programas jornalísticos, a
exemplo da cor azul, que faz parte da maioria dos cenários dos programas jornalísticos, por se
tratar de uma marca culturalmente reconhecida pela audiência. Portanto, cabe lembrar que “a
própria expressão das cores deve ser pensada como uma estrutura que se adapta ao
veículo/suporte da comunicação, aos objetivos e às intenções dos meios de comunicação e ao
meio cultural no qual é gerada e no qual atua” (Ibidem, p.21).
Isto posto, podemos perceber a utilização de cores mais quentes como a vermelha,
tanto no programa Cidade Alerta como no Brasil Urgente e Linha Direta, por se tratar de
programas com a temática policial e, consequentemente com a associação da cor vermelha
com a violência, a urgência e ao perigo. A utilização de cores dentro dos programas
supracitados vai desde os tons e texturas dos cenários, do figurino dos apresentadores, às
cores e formas das vinhetas de abertura e encerramento do programa ou de seus blocos, do
uso de gráficos, infográficos, legendas, etc. Portanto, Guimarães considera a cor como
informação todas as vezes em que sua aplicação desempenha uma função responsável por

organizar e hierarquizar informações ou lhes atribuir significado, seja sua atuação individual e
autônoma ou integrada e dependente de outros elementos do texto visual em que foi aplicada
– formas, figuras, texturas, textos, ou até mesmo sons e movimentos, como em produtos
multimídia (p.31).
Ainda com relação ao cenário do Cidade Alerta, aparece ao fundo uma grande tela
retangular, que é composta por quatro telas menores, em que são projetadas as matérias que
são exibidas durante o programa, e duas telas menores que pouco são mostradas nos
enquadramentos, uma à direita e outra à esquerda do apresentador. Além das telas menores, o
espaço apresenta várias barras metálicas tubulares ao lado das laterais do grande telão e das
telas menores, o que proporciona ao cenário um ar de modernidade.
Um outro ponto interessante no cenário é a ausência da bancada, uma tendência que
se apresentava em programas mais antigos e consagrados como, por exemplo, Aqui Agora,
Globo Repórter, etc. Este modelo de cenário permite que o apresentador possa obter uma
performance corporal maior, permitindo-o desempenhar um papel de apresentador de um
jornalismo show.

Figura 2. Imagem do cenário original em três perspectivas: Primeiro Plano, Plano Americano, e Plano
Americano à esquerda.

Figura 3. Imagem dos telões à esquerda e à direita.

A visão que o telespectador tem do cenário no vídeo é de um espaço compacto, isso
porque os movimentos de câmera dentro do programa são bem tradicionais, ancorados
basicamente no plano americano (PA) e no primeiro plano (PP).
As equivalências entre os planos da câmara e a distância interpessoal vão desde a
“distância íntima” – que corresponde ao primeiro plano – até a social. O plano americano
(enquadramento até a cintura) representa a “distância pessoal”, a da comunicação cara a cara,
que implica uma distância maior que a “íntima”, mas que admite, por exemplo, o contato de
mãos entre os interlocutores. A “distância social” – que é a imposta por um objeto qualquer
entre os interlocutores – teria seu equivalente no plano médio (os personagens aparecem de
corpo inteiro). É a maior das distâncias – entre o público e o apresentador – é a “distância
pública” que se corresponde com o “plano geral” (onde podem se visualizar o cenário e os
personagens por completo), mas sem dúvida, os enquadramentos em “plano americano” são
os mais utilizados no jornalismo televisivo, pois detém a chamada “distância pessoal” em
relação ao telespectador (Machado, 1996, p. 105-106).
Os tipos de angulação também dão conta dos modos de interpelar ao telespectador
pelo apresentador que o inscreve na cena comunicativa. Desta forma, a criação das imagens
através dos planos e dos pontos de vista dão conta das distâncias interpessoais e do contato
visual entre os participantes de um processo comunicativo. Elas não deixam de ser
indicadores da mobilidade do corpo, do toque para complementar a aproximação ao
comportamento não verbal.
Como ressalta Szpacenkopf (2003) os cenários são feitos para destacar o apresentador.
Desta forma, Marcelo Rezende, âncora do Cidade Alerta, mantém uma postura de destaque
no vídeo. As notícias são apresentadas por ele em pé, uma forma de ganhar um poder maior
de expressão diante das câmeras, o que o coloca numa condição de ser mais teatral na sua
performance cênica no momento em que expõe as notícias e que tece seus comentários. Além
disso, o fato de estar de pé permite que o apresentador tenha maior mobilidade no cenário e
maiores possibilidades de enquadramentos, aproximando-se e afastando-se da câmera durante
todo o programa.
Este comportamento de Rezende só é possível graças aos códigos televisivos que são
constituídos a partir dos códigos sociais e culturais preexistentes que de alguma forma foram
internalizados pelos programas jornalísticos deste tipo e pela audiência. Esses códigos da
linguagem televisiva são redes de relações entre os produtores, os textos e as audiências, que
funcionam como agentes de intertextualidade, através dos quais os textos se interrelacionam e

produzem significados que constituem um processo próprio do gênero televisivo, que se
atualiza constantemente.
Essas mudanças e atualizações podem ser percebidas na versão reformulada do
programa que possui um cenário um pouco mais moderno, também compacto, mas com uma
característica de maior limpeza. Ao fundo o grande telão foi substituído por quatro modernas
telas de plasma, penduradas em duas colunas metálicas em tons de prata. O programa
apresenta um cenário ainda mais clean, com tons em azul, cinza, prata e, levemente
avermelhado próximo ao nome do programa. Na parte superior ficam penduradas duas telas
com o nome e layout do programa que são invariáveis. Já na parte inferior das colunas, ficam
penduras as outras duas telas, onde são rodados os VTs, que são acompanhados pelo
apresentador. Na parte inferior do canto esquerdo do vídeo fica novamente a inscrição do
nome do programa e no canto inferior direito do vídeo aparece o logotipo da emissora.

Figura 4. Imagem do cenário recente em duas perspectivas: Primeiro plano e plano americano.

Fora os elementos físicos que compõem o cenário, é mostrado um pequeno caractere
na parte superior direita do vídeo, uma pequena vinheta escrito “Exclusivo”, que fica
piscando, com o objetivo de chamar a atenção dos telespectadores, uma forma de dar às
notícias uma idéia de que são em primeira mão ou de última hora, ou simplesmente de que só
o programa Cidade Alerta dispõe daquelas imagens naquele momento. Um outro caractere
aparece na parte inferior do vídeo, de forma centralizada, com a inscrição do layout do
programa e as manchetes que vão sendo apresentadas. Por sua vez, as manchetes geralmente
são textos curtos e de impacto que conduzem interpretações e demonstram parcialidade,
apresentando um resumo sensacionalista das notícias que são chamadas pelo apresentador.
Por fim, ainda na parte inferior do canto direito do vídeo aparece o logotipo da emissora,
atestando a credibilidade do conteúdo por meio do veículo mediador.

De fato, as únicas mudanças substanciais nas versões de 2004 e 2005 do Cidade Alerta
foram no cenário e no tempo de exibição do programa que foi reduzido. As estratégias de
endereçamento e a linguagem televisiva adotadas pelo telejornal continuaram as mesmas em
ambos os cenários.

2.2 – A performance cênica do mediador e o texto verbal

Idealizador e ex-apresentador do programa Linha Direta da Rede Globo e ganhador de
vários prêmios jornalísticos, Rezende perdeu interesse pelo Linha Direta quando se viu
limitado à função apenas de apresentador, sem poder comentar ou fazer reportagens de rua.
Ao mesmo tempo que acalentava o sonho de se tornar âncora de um telejornal, ele admitiu
que sua vocação para a reportagem não podia ser exercida no Linha Direta, programa em que
trabalhou mais de dois anos.
Gostava do programa quando eu podia entrevistar os suspeitos na delegacia. Depois
disso, minha atuação ficou restrita à apresentação. Acabei perdendo o interesse (...)
Em muito pouco tempo, o jornalismo ancorado vai imperar na tevê. Afinal, o âncora
leva para o telejornal toda sua credibilidade como repórter (...) Já fiz muita coisa na
vida. Mas reportagem de rua é o melhor que tenho a oferecer. Não posso abrir mão
disso” 29.

Depois de 16 anos de serviços prestados à Rede Globo, o apresentador preferiu assinar
com a Rede TV! um contrato de quatro anos. Estes motivos expressados parecem
convincentes para justificar a sua saída da Rede Globo e do comando do Linha Direta. No
entanto, no prefácio do livro de Kleber Mendonça, A punição pela audiência: um estudo do
Linha Direta (2002), o escritor Nilo Batista atribui outros motivos que apressaram a saída de
Marcelo Rezende da Rede Globo, segundo Batista:
Pouca gente sabe por que Marcelo Rezende foi substituído por Domingos Meirelles. É que, em
25 de novembro de 1999, a juíza da 12ª Vara de Família do Rio determinara a intimação de
Marcelo Rezende, por edital, para submeter-se a exame de DNA numa ação de reconhecimento
de paternidade, que aliás seria julgada procedente em primeira instância: estava ele na situação
de “residência incerta e não sabida”, como rezava o edital, tal e qual suas vítimas. O
implacável perseguidor de foragidos também era, de certa forma, um homem procurado pela
justiça (Mendonça, 2002, p.15).

De
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e
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bandidos,

Marcelo

Rezende

tornou-se,

inacreditavelmente, um procurado pela justiça para dar explicações sobre um reconhecimento
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Entrevista de Marcelo Rezende para o jornal Correio Brasiliense em 23 de junho de 2002.

de paternidade. Tal ocorrência pode ter sido, de fato, o real motivo do ex-apresentador do
Linha Direta ter deixado o cargo e a Globo.
Em março de 2002, o jornalista Marcelo Rezende negociava participação no programa
Repórter Cidadão da Rede TV!, em que estava cotado para apresentar ao lado do
comentarista esportivo Jorge Kajuru, que acabou não estreando. Pouco tempo depois o
programa estreou sob o comando de José Luiz Datena.
Somente três meses depois é que Marcelo Rezende assume o comando do Jornal da
TV!, no dia 24 de junho de 2002, que mesclava hard news com prestação de serviços, o jornal
ia ao ar a partir das 22 horas. “Não vamos mostrar só tragédia. Mesmo porque a vida da gente
não é só desgraça. Quero que o telejornal reflita os problemas do país, mas quero também
mostrar coisas boas’’30.
Com mais de 30 anos de atividade profissional, Marcelo Rezende já se aventurou por
matérias envolvendo tráfico de armas, corrupção no futebol, pirataria fonográfica, entre
outras. Duas delas, porém, se destacaram: a entrevista que fez com o motoboy Francisco de
Assis, o “Maníaco do Parque”, para o Fantástico, criminoso ainda preso que Marcelo
Rezende voltaria a entrevistar dois anos depois dentro do presídio, como âncora do Cidade
Alerta; e a reportagem que denunciou o abuso de autoridade policial numa blitz na Favela
Naval, em Diadema, região do Grande ABC em março de 1997, para o Jornal Nacional.
O jornalista Marcelo Rezende possui vida longa na área do jornalismo, no entanto, o
momento em que a sua carreira mais ganhou notoriedade foi como apresentador do Linha
Direta, a partir de 1999. Neste ano, o programa chegou a ter a terceira maior audiência da
Rede Globo, perdendo apenas para o Jornal Nacional e para a novela das 21 horas31.
Em fevereiro de 2004, após rescindir contrato com a Rede TV!, Rezende fecha
contrato com a Rede Record e passa a apresentar o programa Cidade Alerta32, que
anteriormente era comandado por José Luis Datena. Como âncora do Cidade Alerta, Marcelo
Rezende emplacou um estilo de caça aos “bandidos”, adotando uma postura firme e com
comentários veementes sobre o mundo do crime. Rezende não economizava nas palavras, na
oratória e muito menos na expressão corporal para manter a audiência do programa. Desta
30
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forma, a “voz-guia” do apresentador torna-se, como sugere Gomes (2003), “onipresente e
ofegante, em tom elevado e com pouca pausa entre as palavras – é, sem sombra de dúvida,
uma das marcas fortes do programa, tornando relevante o aspecto sonoro do Cidade Alerta”.
O apresentador costuma encenar gestos agressivos diante das câmeras, mostrando-se
irritado com alguns fatos, uma maneira de dar ênfase a determinadas notícias ou a
determinados comentários emitidos por ele, além de tentar mostrar aos telespectadores que ele
também se indigna com os problemas sociais. Mas, o seu comportamento “explosivo” é parte
da estratégia retórica do programa, uma maneira de endereçamento comum do Cidade Alerta.
O âncora explora o corpo como modalizador discursivo que ajuda no texto verbal, e até
mesmo a maneira de olhar do apresentador será decisiva no estabelecimento do pacto entre
ele e a sua audiência.
Quando o mediador mira os olhos no espectador, é um olhar direto, incisivo,
persuasivo que combina com sua expressão facial indignada e coerciva, auxilia na
identificação do tom do programa que busca uma postura de vigilância para com sua
temática: a questão da violência física contra o cidadão de bem, especificando a luta
diária “maniqueísta”entre policiais (mocinhos) e assaltantes/ assassinos/ traficantes
(bandidos) nas grandes metrópoles (Gomes, et all. 2003, p.7).

Eliseo Verón (1983), ao se referir à história dos telejornais na França, descreve o
modo como o apresentador se comporta e se dirige à câmara. O autor chama a atenção para a
mudança na postura do apresentador frente ao público, isso graças às inovações tecnológicas,
a exemplo da substituição do papel lido pelo apresentador pelo teleprompter. Esta inovação
possibilitou ao mediador olhar nos olhos do espectador, alterando a forma de enunciação do
discurso noticiado, e conseqüentemente aproximando a figura do mediador com o público, o
que Verón denomina de “olhos nos olhos”. Além disso, Verón parte da analogia com o "eixo
o-o" para organizar a análise do comportamento não verbal do apresentador em relação ao
telespectador. Quando este apresentador fala diretamente para a câmara, utiliza-se do
chamado "eixo o-o", que, segundo o autor, é o ato de manter um vínculo direto com o
telespectador, olhando-o diretamente aos olhos. Isto é um recurso usado para "desficcionalizar
el discurso", ou seja, torná-lo mais real, no momento em que remete à uma situação real de
conversação. O "eixo o-o" é um recurso utilizado pela televisão, fazendo parte das
convenções deste meio quanto ao comportamento dos apresentadores.
Para dar conta da gestualidade e do posicionamento diante das câmeras pelos
apresentadores de programas televisivos, Verón estabelece duas classificações: o
“apresentador ventríloquo”, que funciona apenas como um “ponto de passagem” para o
discurso factual e descritivo. É como se o apresentador se limitasse apenas a ler as notícias. Já

o “apresentador moderno” ou “meta-enunciador” expande-se por meio da dimensão corporal.
Neste caso, todo o corpo do apresentador é mediatizado como estratégia de interpelar e
aproximar ainda mais o telespectador. Segundo Verón (p. 13), o apresentador, por meio do
‘corpo mediatizado’, vem acompanhado de uma expansão do cenário, que ganha
profundidade e arquitetura e uma maior variedade de movimentos de câmera. À primeira
vista, o apresentador do Cidade Alerta se comporta como “apresentador moderno”, porém, no
programa, a complementação do desempenho do apresentador não é acrescida pelo cenário,
pois o mesmo é muito compacto e os movimentos de câmera são restritos basicamente ao
plano americano e ao primeiro plano. Esta característica também é válida para o telejornal
Brasil Urgente que iremos analisar mais a frente. O modelo de “apresentador moderno” ou
“meta-enunciador” se verifica melhor nos programas como o Linha Direta, Globo Repórter e
Fantástico, por exemplo, em que os cenários são amplos e os variados movimentos de câmera
complementam o desempenho dos mediadores que andam de um lado para o outro e são
mostrados de corpo inteiro, com aproximações em close.
Portanto, os modelos de apresentadores proposto por Verón ajudam a compreender as
características do mediador nos programas jornalísticos, no entanto, não são suficientes para
dar conta da corporalidade do apresentador do Cidade Alerta. Isto posto, recorreremos a uma
outra instância de modelo de análise do mediador para verificar o desempenho do
apresentador no programa, que supera as limitações do cenário compacto e dos poucos
enquadramentos de câmera. Denominaremos o modelo de “mediador performático” ou
“performance cênica do mediador”. O que consideramos por performance cênica refere-se ao
modo do apresentador se comportar, como expressões faciais, modalização da voz de forma
eloqüente, uma performance corporal com movimentos mais expansivos e agitados, sem
precisar ser auxiliado, necessariamente, como indicava Verón (1983) por cenários amplos que
dão profundidade às ações do mediador e variados enquadramentos de câmera, como é o caso
da performance de Marcelo Rezende no compacto cenário do Cidade Alerta.
Boa parte da comunicação interpessoal não se dá apenas pela fala, mas, sobretudo, por
meio dos gestos. Desta forma, os movimentos corporais se configuram como uma estratégia
discursiva que transforma o objeto corpo em linguagem. Assim, no jornalismo como na
publicidade, a figuratização do corpo é um elemento central devido à importância que a
imagem possui na linguagem televisiva. Os processos de manifestação do corpo,
especialmente, na televisão, trabalham como elementos de persuasão e de estímulo,
estrategicamente, sobre o público-alvo como modo de agregar valor ao produto (discurso

jornalístico) ou marca, daí a necessidade de analisar mais detidamente a expressão corporal do
mediador do Cidade Alerta por meio de sua performance.
De acordo com Garcia (2005) toda atividade humana com o corpo requer uma
performance, já que esta ocorre com base na ação do homem. A performance corporal deve
ser percebida como (experiment)ação cênica que pode ser conciliatória e/ou provocativa. Uma
atitude performática apresenta-se como ação (inter)mediadora, sendo assim:
a construção da performance e sua inscrição (dis)juntiva, fica evidente que a ação
performática se estrutura pelas superposições de escrituras flexíveis e polissêmicas,
caracterizadas como: o modo de falar e de agir, a participação do ator e/ou do público,
que deve ser socialmente construída; o deslocamento das narrativas abordadas entre
performer e público, bem como o uso de locais alternativos, que favorecem o
improviso advindo de uma rápida preparação – o ensaio. Em outras palavras, as
variantes que estabelecem uma performance compõem-se de valor poético, próprio de
sua intenção transideológica, invocando a cômoda participação do público. Estímulos,
provocações e inquietações são ingredientes estratégicos da performance para ativar a
participação do público (Garcia, 2005, p.127).

Portanto, é a partir desta noção de performance que buscamos compreender a
capacidade cênica desempenhada pelo mediador do Cidade Alerta enquanto uma estratégia de
interação e mediação por meio do corpo. Com o auxílio da performance corporal o
apresentador vai se valer, também, de um texto verbal adequado à sua postura corporal no
vídeo.
O mundo da televisão é por si só um ambiente flexível e polissêmico, especialmente
na forma de falar e agir, seja dos atores, apresentadores e jornalistas. É comum Marcelo
Rezende utilizar-se de um discurso provocativo e demonstrar-se inquieto com a realidade
social, elementos que fazem parte da sua estratégia de interpelação da sua audiência.A
linguagem verbal utilizada por Marcelo Rezende expressa para quem o programa é
endereçado, pois ela é corriqueira, direta, incitante, provocativa, com o uso de muitas gírias e
também com uso do apelo emocional nos textos, todas essas características trabalham em prol
de uma linguagem extremamente persuasiva. O uso de expressões generalizadas e carregadas
de adjetivação é uma constante. Marcelo Rezende costuma se referir aos acusados dos crimes
nas matérias como “bandidos, assassinos, estuprador, criminoso, cretino, cara de pau,
monstro, drogado, pervertido” entre outros adjetivos.
O mediador, no momento que apresenta um dos acusados no seu telejornal mostra-o já
como culpado, mesmo antes dele ter sido julgado. Este tipo de relação se coloca como um
problema entre o telejornal e a justiça, pois o programa antecipa um julgamento virtual que,
certamente, poderá interferir nos resultados dos julgamentos nos tribunais “reais”. Palavras

fortes e de impacto como “tensão, horror, violência, espancamento, periculosidade,
criminalidade, barbárie” fazem parte do vocabulário do apresentador, o que reforça o caráter
sensacionalista do texto no programa e o caráter de tribunal no telejornal. Todas essas
características serão demonstradas nos trechos das falas de Marcelo Rezende mais à frente.
O âncora, ao adjetivar os acusados e se colocar como uma autoridade no assunto
tratado, se posiciona no lugar de juiz da sociedade, como aquele que julga os indivíduos,
substituindo ou tentando substituir as instituições do judiciário, ou assumindo o papel do
próprio Estado, que controla e disciplina os desvios sociais. O Cidade Alerta vai propor um
pacto com a audiência de um jornalismo de vigilância, denúncia e prestação de serviço social.
Desta forma oferece ao repórter o papel do vigilante da sociedade: está ali para acompanhar e
denunciar as falhas dos sistemas sociais públicos e privados, alertando a sociedade sobre os
riscos que corre e chamando-a para a ação social. O Cidade Alerta assume essas
características, deixando transparecer a noção de quarto poder tão requerida pelo jornalismo.
Esta relação de quarto poder vai sendo estabelecida a medida em que o programa vai se
desenvolvendo e está na maneira como o programa se relaciona com a sua audiência.
Marcelo Rezende está posicionado como o representante do telejornal, ele age com um
tom doutrinal e de autoridade que é produzido pela situação comunicativa pré-estabelecida
pelo telejornal. Fica evidente a noção hierárquica ocupada pelo apresentador (enunciador) e
pelos telespectadores (enunciatários) no contexto comunicativo do programa. Como exemplo
desse ar de autoridade que julga e sentencia os criminosos e da postura de doutrina do
apresentador, tem-se os julgamentos que Rezende faz dos acusados e as recomendações que
faz para o público acerca dos problemas sociais.
A partir da análise de trechos das falas do apresentador Marcelo Rezende em matérias
exibida ao longo do período analisado é possível perceber o tom sensacionalista e inquisidor
do mediador.

Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 22/04/04)33.

Um homem, um criminoso, saiu da cadeia por causa do indulto de Páscoa, na rua ele
encontra um grupo de bandidos, que ele conhecia, antes eles eram amigos. Ele foi
cercado e assassinado com vários tiros nas costas.
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Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 20/05/05).
Eu vou mostrar um que fez refém a própria enteada, dá imagem na tela. Este homem
que você está vendo (aponta para o telão em que é mostrado um homem), esta
belezura, com essa cabeça que é um potentado, olha o tamanho, devia ser
centroavante, não perdia um gol, lembrou Quarentinha que jogava no Botafogo.
Moral da história, foi essa delicadeza de pessoa, essa criatura, que foi preso debaixo
da cama. Como é que esse tarado foi preso debaixo da cama? Ele pegou e começou e
violentou a enteada e a filha da enteada de apenas 10 anos. Quando o coro começa
apertar ele disse: opa, vou fugir da polícia. Foi para debaixo da cama, isso daí tem
uma coragem na hora H.
Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 20/05/05)

Eu vou agora com o Águia Dourada onde os bandidos já estão cercados. Já tem um
corpo. O criminoso faz refém uma família.

Comentário (Cidade Alerta, 27/04/04)
O que parecia inofensivo numa cadeira de rodas (...) Ele tem que ser execrado e
banido de uma vez por todas da vida em comum com a gente. Deus não dá asa a
cobra, já o marcou e o deixou numa cadeira de rodas depois de um acidente, por
que boa coisa ele não tinha. Eu na verdade queria que os dois fossem pro inferno.

Comentário (Cidade Alerta, 19/05/05)
Quero dizer o seguinte, o que a gente presencia aqui é autoridade (fala apontando
para o telão em que são mostradas imagens da ação da Polícia Militar paulista
espancando camelôs). A mesma autoridade envolvida em suborno, a mesma
autoridade envolvida em corrupção é a mesma autoridade que promete emprego ao
país e não dá. E essa é a diferença como eles tratam o cidadão e como as autoridades
se tratam na maior moleza, num país corrupto e lotado de suborno. Tchau minha
gente, fiquem com Deus, um forte abraço e é lamentável que a gente ainda veja isso.

Comentário (Cidade Alerta, 20/05/05)
Aí tem um monte de assassino, eu não posso dizer que é assassino. Mas o Percival
tem o dado exato... Quer dizer que 12% são assassinos, de cada 100 doze já
mataram, doze, doze já mataram a faca, de revolver, ou a paulada. Este é o retrato
de uma instituição falida de um Governo do Estado fraco e sem autoridade. Porque
são vinte e oito rebeliões e você não escuta o governador do Estado dizer: eu vou
mudar e mudar com disciplina. É só desculpa, conversa e não se tem nenhuma
mudança.

Comentário (Cidade Alerta, 20/05/05)
A polícia confirma que foi ele realmente quem atacou a garotinha. E aí eu pergunto,
vai para a cadeia e daqui a pouco está solto. Deveria ter prisão perpétua para que
ele ficasse na cadeia para o resto da vida, num local isolado, sem direito a
absolutamente a nada. E para comer deveria trabalhar forçado com um grilhão no
pé, uma bola no pé. Mas se fizer isso vai aparecer alguém da comissão dos direitos
humanos dizendo que isso aí é uma desumanidade com a criatura. Vê se isso é
possível?

Comentário (Cidade Alerta, 23/05/05)
Eu vou contar uma coisa para você. Existe hoje no Brasil 500 mil, 500 mil mandados
de prisão. Imagine o que são 500 mil pessoas procuradas pela justiça e que
simplesmente andam pelas ruas. Raciocina mais ou menos comigo, são quatro
estádios como o Morumbi, dez, nove estádios lotados até a boca, de bandidos que a
polícia não dá conta. Eu pergunto, nos podemos tratar a segurança pública como
coisa séria? Sinto muito, o policial se esforça ao máximo, tira uma pequena fatia da
polícia que vive de corrupção, suborno, do tráfico, além do crime. Mas a maioria
tenta trabalhar e trabalha bem, mas não tem equipamento, não tem salário, não tem,
fundamentalmente, retaguarda dos políticos que mandam na polícia. E enquanto a
polícia ficar sob o comando da política nós jamais teremos polícia no Brasil.

Nota-se nos textos o uso de expressões comuns e o uso de adjetivação e incriminação
dos acusados. Marcelo Rezende ironiza e dá apelidos aos acusados de estupro. O uso de
adjetivação reforça o caráter inquisidor tomado por ele, antes dos supostos “culpados” serem
julgados, Rezende sentencia e adjetiva os envolvidos como culpados. Uma outra característica
de seus comentários é a crítica às autoridades e à Justiça, por abusos ou por negligência, ou
seja, o programa assume o lugar de prestador de serviço para a sociedade de forma alerta e
vigilante. De acordo com Guilherme Jorge de Rezende (2000) o comentário é um gênero
jornalístico opinativo e que é evidenciado pela interpretação que um jornalista ou especialista
faz sobre um determinado assunto. “Em sua apreciação, o comentarista muitas vezes orienta o
público, que pode conferir ao seu trabalho uma conotação de jornalismo de serviço”
(Rezende, 2000, p.158). Esta noção de prestação de serviço à sociedade é um dos pactos sobre
o papel do jornalismo firmado entre o programa e a sua audiência.
Sempre que chama alguma matéria ou faz algum comentário, Marcelo Rezende
convoca o telespectador e diz: “agora vem para mim”, “agora pensa numa situação”, “quero
dizer o seguinte”, “eu vou contar uma coisa para você”, “vem aqui por favor”, o âncora
interpela o telespectador a prestar atenção em suas palavras. Simultaneamente as câmeras do
estúdio fecham a imagem em primeiro plano no apresentador, para criar um grau maior de
intimidade e ratificar a promessa e o pacto com a audiência. Uma outra característica do texto
do programa e dos comentários de Marcelo Rezende é o apelo emocional, mostrando o
sofrimento das vítimas ou dos parentes, a construção dramática da narrativa, e a busca
sensacionalista da humanização do relato.

Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 23/05/05)

Vou falar de um assunto agora que se eu chorar paciência. Porque sempre que eu
falo nesse assunto eu acabo chorando pelo grau de amizade que eu tinha. Eu já
comecei a desmoronar. Dois de junho de 2002. O repórter Tim Lopes sobe um dos
morros do Complexo do Alemão. Ele sobe um dos três morros. Pouco antes tinha
ganho o prêmio Esso, por ter feito uma reportagem sobre a feira das drogas. Tim
Lopes cometeu um erro na vida, ir receber o prêmio. Quando foi receber o prêmio o
rosto do repórter sem rosto ficou conhecido. Saiu para um dos morros do Complexo
do Alemão e a partir daí começou a gravar uma reportagem que trata sobre menores
tirando a roupa, fazendo striptease num baile funk no meio da rua. Nesse momento,
em que ele está sentado em um bar, era a terceira vez que ele ia ao local, passa um
sujeito chamado Ratinho, que tinha sido preso na primeira reportagem. Ratinho,
tinha sido preso, ele que era traficante, quando ele passa encontra Tim Lopes. E diz:
eu não te conheço? Tim Lopes, que é esse aí (mostra a imagem de Tim Lopes no
telão) na época ele não estava com barba, ele que tem cara de PM, de P2. A primeira
coisa que aconteceu com ele foi o seguinte: Ratinho não lhe deu 30 segundos para
responder. Pegou e disparou uma arma no joelho dele. Imediatamente levaram ele
para cima do morro e este débil mental (mostra imagem de Elias Maluco no telão)
Elias Maluco, pegou uma tacuma, que é um sabre japonês, com essa cara de infeliz e
fez a seguinte coisa: com o sabre japonês, Tim Lopes vivo com a perna sangrando
pelo tiro, enfiou a espada nele e começou a rodar e todos eles começaram a debochar
e dizer: agora você vai pagar, você vai pagar pela matéria que você fez. Começaram
a fumar maconha e a se divertir com meu amigo, hoje graças a Deus eu não chorei,
morrendo lentamente. Mas não bastava para esse débil mental, me dá o débil mental
por favor (pede a imagem de Elias Maluco no telão). Não bastava para Elias Maluco
só isso. Ele pegou uma pilha de pneus, colocou o Tim Lopes ainda vivo e atirou fogo.
Sentaram e ficaram assistindo sob o comando de Elias Maluco. O repórter Tim Lopes
morrendo devagar. Hoje começou por que o Estado de Direito determina o
julgamento do traficante Elias Maluco, que pode pegar só 39 anos de cadeia apenas,
com todos esses recursos possíveis pode pegar 6 anos, depois do que fez a um
profissional, a um chefe de família. Ele foi a julgamento, você vai ver o que ele disse
no julgamento. (Após a exibição da matéria Rezende retorna com o seguinte
comentário). Sabe como eles atiraram fogo no corpo, pois eu deixei para o final.
Ratinho pegou acendeu o cigarro e jogou na gasolina que estava dentro do que eles
chamam de micro-ondas. Eu pergunto é preciso ou não ter uma pena definitiva no
nosso pobre e corrupto Brasil, não é? Tchau minha gente, fiquem com Deus, um forte
abraço e até amanhã.

Após mais de dois anos do assassinato de Tim Lopes, Marcelo Rezende atualiza o
tema com a convocação da Justiça para o julgamento de Elias Maluco. A cabeça da matéria se
parece mais com uma história de ficção policial devido aos detalhes apresentados pelo âncora
do Cidade Alerta. O apresentador interpela o telespectador inicialmente por meio de um texto
emotivo e carregado de dramaticidade como estratégia para prender a sua atenção. Ao longo
do texto, Marcelo Rezende vai costurando retoricamente argumentos para que possam dar a
ele subsídios capazes de, ao final de sua fala, defender a pena de morte no Brasil, defender
penas mais duras, as quais ele não esclarece. Fica evidente por meio do discurso do âncora
quais são os seus posicionamentos ideológicos e políticos, a exemplo de que com penas mais
duras, como a pena de morte, resolveria todos os problemas da violência. O apresentador não
faz referências a outros problemas que geram violência, como um sistema educacional
precário, má distribuição de terra e renda, problemas habitacionais e de saneamento, etc.

Os trechos seguintes demonstram a opção do Cidade Alerta por uma linguagem
emocional, sensacionalista e corriqueira.

Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 19/05/05)

Um homem, ele não queria trabalhar. Ele simplesmente tinha decidido que ia viver as
custas da mulher. Um dia ele chega em casa e ela não dá bola. Ele senta do lado e
tenta acariciá-la. Ela o coloca para fora, foi exatamente nesse momento que ele ao se
levantar disse: eu volto. Ele voltou, a matou e jogou o corpo num buraco. A matou
com tiro e quem o botou na cadeia foi uma testemunha e um exame de DNA. Como ele
matou? Põe no ar!

Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 20/05/05)

Vem aqui por favor, pensa numa questão. São duas irmãs, uma está desempregada.
Ela está desempregada e as duas tem uma amiga. Uma amiga que é chegada nesse
negócio de Vodu, magia negra, uma novela do tamanho de um bonde. De repente,
uma irmã convida a outra para um ritual de magia negra para conseguir um emprego
para ela. Mas ali estava preparada uma armadilha. A irmã atraiu a outra e aí quando
começa o ritual de magia negra ela dá vinho para irmã tomar, o vinho tinha veneno.
Era apenas o início de um ritual de magia negra que levaria a irmã Cláudia a morte.
Põe no ar!

Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 23/05/05)

Um rapaz vai completar 26 anos naquele dia. Nesse momento ele diz assim: vou
convidar o meu querido irmão e meu melhor amigo para tomar uma cervejinha ali no
bar. Eles vão tranquilamente, aí chegam lá e o irmão dele diz para o amigo: deixa eu
dar uma volta na tua moto? Aí o amigo diz: tá, tudo bem Antônio, pega a moto e dá
uma voltinha. E um sujeito que não tinha nada haver com a conversa, um prego, que
estava ali sentado, resolveu se meter na conversa. E diz: ei rapaz anda na minha
moto, ta melhor que essa aí. O tal do Antônio diz: a então deixa eu andar na sua.
Levanta e vai lá fora, quando vai lá fora o cara que não tinha nada haver com a
história começou a rir. Chegou lá fora ele viu que não era uma moto, era uma
bicicleta. Ai ele diz: ta a fim de fazer graça comigo? O outro levanta pra dá um soco.
Negócio de manguaça é fogo. Ai o que é que acontece? Naquela manguaçada eles
começaram a brigar. O outro que fez a piada sai, sai e volta minutos depois com uma
arma para matar.

Cabeça de matéria (Cidade Alerta, 24/05/05)

Quero dizer o seguinte, uma tragédia, uma tragédia infelizmente. Duas crianças
morrem soterradas. Até então, não tínhamos notícia de nenhuma vida perdida. Mas
foram duas crianças, uma tragédia. A chuva no litoral também chegou e no momento
as crianças estavam dormindo. A mãe numa cama, o pai com um filho na outra. Eles
não conseguiram levantar para socorrer as duas crianças.

Como apoio às opiniões emitidas pelo apresentador, existe um outro personagem que
faz parte do telejornal Cidade Alerta, o jornalista policial e advogado Percival de Souza, que
pouco aparece no vídeo, apenas quando é chamado para servir de consultor jurídico a Marcelo
Rezende, para tirar dúvidas a respeito de crimes, punições, artigos judiciais, ou até mesmo
para emitir juízo de valor sobre determinado assunto. Um detalhe importante é que Percival
de Souza lançou em 2002 o livro, Narcoditadura: o caso Tim Lopes, crime organizado e
jornalismo investigativo no Brasil, provavelmente os detalhes apresentados por Marcelo
Rezende na edição do dia 23 de maio de 2005 sobre o caso Tim Lopes foram baseados no
livro. Desta forma, percebe-se que o apresentador “juiz” recorre a um jornalista e advogado
especializado em denúncias, crimes e investigação para legitimar seu discurso e o seu papel
de benemérito da sociedade. O fato de Marcelo Rezende recorrer a um especialista em
criminalística está ligado a uma estratégia do programa em dar credibilidade e autenticidade
às informações trazidas a público pelo telejornal e, especialmente, dar sustentação, ancoragem
ao papel desempenhado por Rezende.

Figura 5. Percival de Souza. Consultor de Marcelo Rezende.

O programa, ao tentar fazer o papel de benemérito da sociedade, de paladino da
justiça, ou de quem presta um serviço social de denúncia e vigilância tenta se colocar acima
do papel que caberia ao Estado, é nesse momento que a noção de pacto sobre o papel do
jornalismo fica mais evidente no telejornal. Portanto, o Cidade Alerta vai propor um pacto de
que está vigilante, de olho no mundo do crime e nos tribunais para cobrar a condenação dos
“criminosos” ou, simplesmente, para dizer ao telespectador que se o Estado não cumpre o seu
papel, o Cidade Alerta está ali para cobrar explicações e exigir que algo seja feito. Em alguma
medida o desejo de fazer justiça que envolve o telespectador é instigado pelo tribunal
mediático instaurado pelo telejornal.

Parte da credibilidade atribuída pela audiência a Marcelo Rezende está na sua
capacidade retórica, por meio de uma argumentação, geralmente, ancorada em
posicionamentos moralistas e reacionários ao longo dos programas.
Para exemplificar o desempenho retórico utilizado por Rezende temos uma matéria
que foi ao ar no dia 27 de abril de 2004, a manchete da matéria dizia: “Vizinho é acusado de
violentar e matar garota”. A matéria era sobre um deficiente físico, o Zé Aleijadinho, como
era conhecido no bairro, que cometeu um estupro, juntamente com o colega que cuidava dele.
A vítima, Rita de Cássia Pontes, de 8 anos de idade, segundo o telejornal, foi violentada,
estuprada e morta com oito facadas na cabeça, ao final da matéria Rezende faz o seguinte
comentário:
O que parecia inofensivo numa cadeira de rodas (...) Ele tem que ser execrado e
banido de uma vez por todas da vida em comum com a gente. Deus não dá asa a
cobra, já o marcou e o deixou numa cadeira de rodas depois de um acidente, por que
boa coisa ele não tinha. Eu na verdade queria que os dois fossem pro inferno
(Rezende, Cidade Alerta, 27/04/04).

Nota-se no comentário do apresentador que tipo de julgamento ele é capaz de fazer
sobre os acusados, além do uso de uma linguagem popular e sensacionalista, se coloca como
um doutrinador. Para deixar a reportagem ainda mais dramática, o apresentador chama um
VT, com imagens do pai da garota frente a frente com o “assassino” na cadeira de rodas. O
pai pergunta ao acusado por que ele cometeu o crime. Em seguida o apresentador faz mais um
comentário sobre o enterro da garota e diz: “o caixão da menina teve que ser enterrado,
lacrado, porque nem eu não consigo descrever como ficou o rosto da vítima”.
A edição da matéria procurou explorar as imagens do local do crime, onde havia
ainda muito sangue na entrada da casa. Imagens do sofrimento da família no velório e no
enterro e fotografias da menina também foram utilizadas para criar um clima de desespero e
de revolta. A matéria termina com a imagem do chinelo ensangüentado que a garota usava no
momento do crime, encontrado dentro da casa do Zé Aleijadinho. Este caso fica no ar por
mais de 20 minutos, sendo a matéria repetida por três vezes durante a edição, seguida de
comentários de Rezende. A repetição das matérias várias vezes dentro de uma mesma edição
é uma marca do Cidade Alerta. Esse recurso auxilia no reforço da informação para a
audiência, além disso, possibilita que o apresentador opine ainda mais sobre os casos
mostrados.

O jornal faz a reconstituição inteira do crime, por meio de uma simulação, que
mistura imagens reais do local do crime com imagens reconstituídas. A simulação dentro do
programa é a forma do telejornal atualizar34 os conteúdos que vão ao ar procurando dar a eles
uma dimensão de factualidade, pois, em geral, os crimes aconteceram a um intervalo de
tempo considerável e a produção do programa não dispõe de imagens sobre o caso, que é
atualizado no momento em que o acusado é preso ou está sendo julgado.
A utilização da simulação dentro do telejornalismo brasileiro é uma prática comum e
largamente difundida no jornalismo policial. Na maioria dos casos mostrados no Cidade
Alerta, as simulações foram feitas baseadas no depoimento do acusado ou da vítima e com
base nos inquéritos fornecidos pela polícia e pelo Ministério Público. Entretanto, apesar de
buscar as fontes primárias e autorizadas para falar do crime, isso não impede que o telejornal,
com o uso da simulação que aparece diariamente nas edições, tenha várias possibilidades de
recontar e recriar o ocorrido da sua maneira, dando o enquadramento que lhe for mais
conveniente, normalmente, exagerando na dramaticidade por meio de cenas violentas e
grotescas.

Figura 6. Imagens de simulação dentro do telejornal (Edição de 18/05/05).

Uma outra questão importante no dia-a-dia de produção do Cidade Alerta é a relação
com as fontes de informação. Como esclarece Gomes et all (2003, p.4) “o Cidade Alerta se
beneficia de um bom relacionamento construído com o meio policial, o que lhe garante vários
‘furos’ e a possibilidade de acompanhar e transmitir ao vivo as ações policiais, algumas
programadas para acontecer no horário da transmissão do programa”.
Como se trata de um programa temático, as
reportagens exibidas são na maioria ligadas ao
mundo do crime, as matérias pautadas pelo
telejornal procuram casos que envolvam algum
34

Ver capítulo I em que discutimos a noção de atualidade jornalística desenvolvida por FRANCISCATO (2003).

tipo de violência, especialmente violência física,
material propício para se transformar em notícia
policial. De acordo com as edições analisadas
(programas), as notícias mais predominantes
são os casos de homicídios, seguidos
respectivamente por casos de assaltos,
estupros, seqüestros, acidentes de trânsito e
casos de corrupção, envolvendo políticos,
empresários, estelionatários. Porém, também
existe espaço para acontecimentos mais
factuais como as chuvas e enchentes na cidade
de São Paulo, ou simplesmente, notícia sobre o
trânsito da cidade.
As matérias não possuem um formato e uma
duração padrão, e podem durar 2, 10, 15 ou até
30 minutos, a depender do grau de
sensacionalismo dado ao enquadramento da
notícia e, especialmente, do poder retórico que
Marcelo Rezende emprega sobre determinadas
notícias, principalmente, quando se trata de
coberturas ao vivo. A duração das matérias é
importante para pensar na capacidade
performática e cênica do apresentador, pois é
quem vai segurar por mais ou menos tempo no
ar determinadas notícias e fazer com que os
telespectadores também continuem
acompanhando a transmissão.
As entradas ao vivo no programa são muito comuns, aliás, uma das chaves do
endereçamento do programa para a sua audiência está exatamente no uso do ao vivo. As
transmissões ao vivo, além de demonstrar o poderio técnico da emissora e do telejornal,
trazem consigo maior credibilidade e confiabilidade nas informações exibidas.
Como exemplo, há uma matéria exibida no dia
14 de junho de 2004, com a seguinte manchete

“Trabalhador corre perigo em andaime
quebrado”. A cobertura foi da repórter Eleonora
Pascoal, ao vivo, com o Helicóptero Águia
Dourada e também com uma cobertura
terrestre com imagens geradas da motolink. A
notícia era de um homem que ficou pendurado
num prédio no centro de São Paulo. Esta foi a
última matéria do programa daquele dia e o
apresentador ficou 44 minutos no ar, desses,
30 minutos sem cortes, até o momento em que
os bombeiros resgataram o trabalhador. Nesta
edição o apresentador mostrou a sua
capacidade retórica e performática de manterse no ar por muito tempo, sem que nada de
espetacular estivesse acontecendo, pois o
programa só dispunha de duas imagens para
mostrar na matéria, ou por terra ou pelo ar.

Figura 7. Trabalhador pendurado no andaime com um
dos cabos arrebentados (Edição de 14/06/04).

Vejamos alguns trechos das falas de Marcelo
Rezende durante a cobertura:
Não é pra arredar pé. Um homem bem aí no centro, ele estava fazendo a limpeza e está
pendurado, olha aí, no andaime. Ele está bem no centro do vídeo, você vê ele aí, os
bombeiros não conseguem chegar, não conseguem chegar, eu tenho informações com a
repórter Eleonora Pascoal (...).
Manda ele fechar com a imagem e parar com a câmera, fechar o máximo que possa. O
homem está em cima, fecha, agora sim, olha ele aí, fecha olha ele aqui na parte alta do
vídeo, onde está, tira o exclusivo, por favor, tira o exclusivo e fecha (...) olha é aí, é só ficar aí
paradinho. Repara, ele estava trabalhando na limpeza quando de repente, agora sim, aí no
centro do vídeo, quando de repente, a informação que nós temos é de que uma das cordas
se soltou. Ele não consegue entrar para o prédio porque esse prédio é um prédio comercial,
não é isso Eleonora? (...)
Repara olha o drama do cidadão porque, porque ele não consegue, fica aí paradinho, ele não
consegue, repara, ele tá sentado aí esperando o Corpo de Bombeiro chegar, porque tá
fechado o prédio. Ele entrou pela parte de cima, fui descendo na corda e num determinado
momento, foi limpando janela por janela e agora ele não consegue voltar e também não
consegue descer. E olha aí, você vê o tamanho da altura em que ele está. Nós estamos
também mandando uma ULJ, olha o tamanho da altura. Os Bombeiros já estão no local e vai
tentar entrar, não chegou escada magiros. O bombeiro vai tentar entrar pelo prédio e quebrar
uma vidraça ou se não tiver cadeado pra resgatar o pobre do trabalhador nesse momento que
está ali na angústia, se uma corda arrebentou, imagina que ele está pensando, outra corda
pode arrebentar, eu tenho informações com Eleonora Pascoal (...).

Ele tá se apoiando com uma mão para não cair, olha lá a cadeirinha vai virar. Olha repara, ele
tá com um paninho na mão, porque ele já tá vendo que a cadeirinha vai virar e ele está
lutando, lutando pela vida. Nesse momento o operário luta pela vida, o prédio é novo, o prédio
acabou de inaugurar é a informação que nós temos, e os bombeiros vão ter que arrumar uma
solução, porque pelo o que eu posso ver daqui é daquele tipo de vidro duplo que é blindado e
ante ruído, então se é ante ruído ele tem uma camada dupla e a partir daí ele tem um lacre
por dentro. E a cadeirinha do homem vai virando, me dá uma imagem, corta para uma
imagem de baixo aí (...).

Nota-se durante todas as falas de Marcelo
Rezende que ele não dispõe de nenhuma
informação bem apurada. O próprio comentário
dele sobre o tipo de vidro utilizado no prédio é
baseado nas imagens que ele está vendo no
estúdio, a mesma imagem que chega para
todos os telespectadores. Durante mais de 40
minutos a estratégia utilizada por Rezende foi a
de especular as imagens e as poucas
informações que chegavam para produção do
programa. É neste momento que a capacidade
retórica do apresentador faz diferença e
consegue manter “informada” a audiência do
programa.
As transmissões ao vivo, por meio de equipes
móveis formadas por jornalistas e cinegrafistas,
possibilitam o aumento do valor da notícia em
função do tempo economizado e da
autenticidade com que a informação é
transmitida. Daí, portanto, o fato de Rezende
ter ficado tanto tempo no ar com a matéria,
explorando uma das premissas do jornalismo, a
veracidade da notícia. Um outro ponto que se
coloca por meio da exibição é a capacidade
técnica de cobertura ao vivo das ações dos
bombeiros ou, em outros casos, das ações da
polícia na cidade de São Paulo.

O programa dispõe de uma equipe grande que
cobre, sobretudo, a cidade de São Paulo, com
pouca aparição de matérias de outras cidades.
São repórteres permanentes ou a serviço do
programa: Alexandre Mota; Carlos Cavalcante;
Célia Bravin; Cybelle Young; Eduardo Ataíde;
Eleonora Pascoal; Etel Correia; Fabíola
Figueiredo; Fernanda De Luca; Fernando
Garcia; Gerson de Sousa; Gustavo Gonçalves;
Hélio Lázaro; Leila Parada; Lise Guiara;
Lourdes Coelho; Mara Cortes; Mário Augusto;
Rosângela Fernandes; Ulisses Rocha; Wilson
Ribas. Apesar da grande equipe do programa,
não é fácil identificar quem está fazendo as
matérias, pois o telejornal não dá os créditos do
repórter e do cinegrafista no vídeo, apenas
enuncia o nome do repórter no início de cada
matéria pelo apresentador (“me dê imagens de
Eleonora Pascoal no Águia Dourada”) ou o
próprio repórter enuncia o seu nome no fim de
cada matéria, algo muito comum no
radiojornalismo (“Fernanda De Luca para o
Cidade Alerta”).
Todos esses repórteres têm características em
comum, como o uso de uma linguagem simples
e de palavras sensacionalistas, costume de
fazer as passagens35 no local em que foram
praticados os delitos, mostrando muito sangue,
imagem de corpos pelo chão ou sendo
carregados pela polícia. Além disso, há a busca
de apelo emocional nos textos e a
humanização do relato por meio de entrevistas
35

O termo passagem, na linguagem jornalística, é o momento em que o repórter aparece no vídeo para assinar a
matéria.

com parentes das vítimas ou com as próprias
vítimas.

Figura 8. Imagens de sangue, corpos e vítimas (Edição
de 29/04/04).

O texto verbal dos repórteres acompanha o
estilo do texto do âncora do programa, com o
uso de adjetivos, de expressões comuns, apelo
dramático e uma linguagem sensacionalista, o
que ratifica a “promessa” expressada pelo
telejornal. O tom sensacionalista é dado pelo
repórter que prepara as matérias com uma
estrutura narrativa dramática e envolvente,
estando presentes nos textos das matérias
elementos como a curva dramática, clímax e os
desdobramentos da notícia (Marfuz, 1996).
A performance dos repórteres é evidenciada
por meio das passagens realizadas nos locais

dos acontecimentos, em que os repórteres
caminham, gesticulam e enfatizam o sofrimento
das vítimas. Temos como exemplo a seguinte
matéria, exibida no dia 23 de abril de 2004,
uma sexta-feira. Começa mostrando o sangue
da vítima que escorre pelo chão. O texto da
matéria diz que a jovem de 17 anos levou um
tiro no ouvido, que partiu o brinco que a vítima
usava. O repórter faz a passagem no local em
que a vítima foi assassinada.
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Gonçalves
Manchete:
Jovem de 17
anos morre
com 8 tiros
36

Off 1
Um tiro no
ouvido dividiu
o brinco em
duas partes,
e matou
Érica. Outros
sete tiros
foram só
para aliviar a
raiva. O
assassino
queria cobrar
uma dívida,
mas preferiu
se apossar
de uma vida.
Sonora com
37
um garoto
Quem deve
paga, né
meu, vacilou
os cara
matam na
cara dura.

O termo off significa, na linguagem jornalística, a gravação do texto (voz) da matéria pelo repórter em estúdio.
O termo sonora, na linguagem jornalística, é a entrevista colhida pelo repórter ao personagem da matéria.
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Três amigas
saíram de um
pagode e
estavam
voltando para
casa, no
caminho uma
delas avisa
que vai
descer o
escadão para
ir num bar
comprar
cigarros.
Passagem
Ela desce
apressada,
pulando os
degraus, sem
saber que
está sendo
esperada.
Bem aqui,
encontra-se
com a morte,
sem nenhum
grito,
nenhuma
discussão o
assassino
começou a
atirar. Ele
descarregou
o revolver,
pegou mais
munição,
recarregou a
arma e
continuou
atirando a
queimaroupa. Três
tiros na
cabeça, dois
no abdome,
dois nas
nádegas e
um na perna.
Sonora com
uma amiga...
Off 3
Érica
Aparecida
Souza tinha
17 anos, há
duas
semanas ela

foi numa
festa, um
óculos de
quinhentos
reais sumiu e
o dono
desconfiou
dela, fez
ameaças de
morte, o
problema é
que ninguém
sabe quem é
esse homem.
Sonora com
a mãe...
Off 4
As duas
amigas que
estavam com
Érica na hora
do crime não
viram o
assassino. A
mãe de Érica
está dopada
e agora tem
dois desafios,
colocar o
criminoso na
cadeia e criar
o neto com
um ano de
idade
(Cidade
Alerta,
colhida em
23/04/04).

Em meio ao texto, as imagens mostram o local
do crime marcado por uma poça de sangue em
uma escada, local da passagem realizada pelo
repórter. Imagens do sofrimento da família são
enfatizadas no vídeo. Como pano de fundo da
matéria, uma música de suspense, com
vinhetas de tiros e gritos. Esses efeitos sonoros
conhecidos com BG é um recurso largamente
utilizado na edição das matérias do Cidade
Alerta, pois os efeitos sonoros de tiros, barulho

de sirenes, gritos e música de suspense dão
um tom de realismo e de dramaticidade às
matérias, este recurso busca atrair ainda mais
a atenção dos telespectadores. A imagem de
uma região periférica e pobre da cidade de São
Paulo ajuda a compor todo esse clima de
suspense, medo e violência.
Em seguida, Marcelo Rezende retorna com um
discurso moralista e comenta a matéria,
despejando muitas informações sobre o uso de
drogas e álcool, dizendo que o maior número
de crimes tem como responsável o álcool. Ao
fundo do cenário, imagens do assassinato de
Érica são mostradas no telão. O telejornal
pauta as suas matérias pelo grau de impacto e
sensacionalismo que estas podem causar.
Quanto mais sangue, mais emoção e mais dor
as matérias transmitirem, mais tempo ficam no
ar as notícias seguidas de comentários.
Em outras duas matérias, o recurso da
simulação vai ser fundamental para o telejornal
colocar em prática mais um elemento retórico.
O uso da simulação torna-se uma ferramenta
importante para o programa, pois este possui
apenas o inquérito policial disponibilizados pelo
Ministério Público, daí que a reconstituição
cumprirá o papel de legitimação da verdade.
Cabe a simulação representar uma certa
“realidade”. No entanto, a simulação no Cidade
Alerta é feita de maneira muito rudimentar, sem
uma preocupação com a forma (plasticidade) e
com a narrativa, ao contrário da simulação no
Linha Direta, que veremos mais adiante.

O off da
reconsti
tuição
geralme
nte é
narrado
por
Marcelo
Rezend
e de
forma
dramáti
ca e
pausad
a.
No uso
da
reconsti
tuição
das
cenas
descrita
s pelo
off as
imagen
s
possue
m uma
cor
meio
amarela
da e
envelhe
cida
para
diferir
das
imagen
s da
“realida
de”.
Durante
a
reconsti
tuição
recurso
s
sonoros
como
BG com
fundo
musical
, sons
de tiros
e uma
música
de
suspen

Matéria:
Exame de
DNA resolve
crime
(Cidade
Alerta,
19/05/05)
Off 1
reconstituiç
ão: Marcelo
Rezende
Parece
apenas um
passeio.
Éric e a
mulher
chegam em
um local
deserto. Ele
está armado
e Ana Paula
vai ser
assassinada
com quatro
tiros. Éric é
metido a
conquistado
r, não
trabalha e
ainda gasta
com
mulheres e
bebidas o
pouco
dinheiro que
a mulher
Ana Paula
ganha. Ela é
garçonete
em uma
rede de
lanchonetes.
Ana Paula
chega em
casa depois
de um dia
cansativo.
Procura pelo
marido e
não o
encontra,
triste vai
assistir
televisão.
Horas
depois Éric
chega em
casa, vai
tomar banho

se foi
dando o
tom
dramáti
co à
matéria.

Imagem
do
repórter
na
delegac
ia
entrevis
tando
Éric
que não
respond
e. Vale
lembrar
que as
imagen
s nesse
moment
o
possui
a cor
normal,
pois a
matéria
mistura
os
textos
da
simulaç
ão com
os
textos
(“reais”)
do
moment
o da
prisão
de Éric.
O
repórter
faz a
passag
em na
frente
da casa
que
pertenci
a a Éric

ignorando a
presença da
mulher. Ana
Paula finge
não se
importar e
continua
assistindo a
TV. Éric
estranha a
atitude da
mulher e
senta ao
lado dela.
Tenta
acariciá-la,
mas ela não
permite.
Neste
momento
Éric se
transforma,
começa a
brigar. Ana
Paula
expulsa o
marido de
casa e diz
que quer a
separação.
Éric vai
embora e no
caminho
começa a
planejar a
morte de
Ana Paula.
Dias depois
já com o
plano pronto
liga para a
mulher,
explica que
pretende
apenas
conversar e
combina um
encontro.
Na hora
marcada
Éric chega
de moto, por
alguns
minutos
espera Ana
Paula, que
chega logo
depois. Ele
a leva para
um lugar
deserto,

e Ana
Paula.

deserto,
saca a arma
e mata Ana
Paula com
quatro tiros
na cabeça.
Cava um
buraco e
joga o
corpo.

Imagem
de
Dona
Josefin
a muito
abatida
e triste.

Off 2:
Repórter
Este é o
olhar de um
assassino,
de um
criminoso
frio que não
demonstra
arrependime
nto.
Entrevista:
Repórter:
Você
pensou em
sua filha na
hora de
executar
sua
companheir
a com
quatro tiros?
Éric:
permanece
calado.
Off 3:
Repórter
A prisão de
Éric Fabiano
Gonçalves
põe fim a
um mistério,
a morte da
garçonete
Ana Paula
Pereira
Silva.
Passagem:
Foi nesta
rua
tranqüila,
aqui em
Jundiaí,
cidade do
interior de
São Paulo,

que Ana
Paula foi
vista com
vida pela
última vez.
Ela estava
subindo na
garupa da
moto do
assassino.
Ela, Éric e a
filha do
casal que
agora tem
cinco anos,
morava
nesta casa
que foi
colocada a
venda pela
família dele
logo após o
crime.
Off 4:
Repórter
A ossada da
garçonete
só foi
encontrada
cinco meses
depois do
desapareci
mento. Para
a polícia a
garçonete
foi
assassinada
porque
queria a
separação
do marido,
que tinha
outras
mulheres e
não
trabalhava.
Ana Paula
era quem
sustentava a
casa. Aos
84 anos,
dona
Josefina
quer agora
criar a
bisneta, que
ficou sem a
mãe
assassinada

e sem o pai,
que agora
está preso.
Sonora:
Dona
Josefina
Fui eu
mesmo que
criei a mãe
que ele
matou.
Agora eu
queria
acabar de
criar a neta.

O deenvolvimento de uma narrativa dramática
e ao mesmo tempo emotiva que busca a
humanização do relato por meio do texto verbal
é o que predomina no Cidade Alerta. Este
apelo se confirma no comentário de Marcelo
Rezende após a exibição da matéria.
Isso é que é a força de uma mulher. Na verdade a gente vê um sujeito
preso, com uma cara de ironia, com direito de não falar nada. Enquanto isso
essa senhora vai ficar, criou a filha, perde a filha, perde a filha e busca
na netinha a força para continuar uma família. Isso é um exemplo que,
infelizmente, temos tantos maus exemplos no país, isso é um bom exemplo
(Marcelo Rezende, Cidade Alerta, 19/05/05).

Além do texto verbal dramático e
apelativo, Marcelo Rezende novamente vai se
valer da retórica e da performance cênica que o
acompanha nos seus comentários.
A
manchet
eé
mostrad
a no
vídeo
pelo
gerador
de
caracter
es.
Vodu:
irmã
mata
irmã.

Matéria:
Vodu:
irmã mata
irmã
(Cidade
Alerta,
20/05/05)
Repórter:
Vladimir
Gama

Off 1 Repórter:
Um pacto

Imagens
com
pessoas
encapuz
adas,
simulan
do um
ritual de
magia
negra.
Fotos
reais de
Cláudia
são
mostrad
as
Marcelo
Rezend
e
assume
a
narraçã
o.

Uso do
recurso
de
simulaç
ão como
o
program
a se
refere à
reconstit
uição. A
simulaç
ão aqui
recria as
possívei
s cenas
que vão
sendo
descrita
s pelo
off. É
adiciona
da as
imagens
da
simulaç
ão um
BG
musical
com

com o
diabo, o
sacrifício
de uma
mulher
num ritual
de magia
negra, a
vítima,
Claudete
Aparecid
a da
Rosa, 43
anos,
conhecid
a como
Cláudia.
Quem
oferece a
vida da
doméstic
a com
oferenda
é a irmã
mais
velha
dela,
Rosa
Bicudo,
53 anos.
Off 2 –
Marcelo
Rezende:
(É
comum
Marcelo
Rezende
assumir a
narração
do off nos
momento
s mais
dramático
s do
texto, o
seu papel
é
acrescent
ar ainda
mais
suspense
na
narração,
com uma
leitura
pausada
e
assustad
ora).

som de
suspens
e.

Poucos
passos
separam
Cláudia
da morte.
De um
lado está
Rosa, a
sua irmã,
do outro
Ilda, uma
das
melhores
amigas.
Cláudia
não
imagina,
mas a
morte já
está
decretada
. Quando
chegar
próximo
ao rio
será
morta de
maneira
cruel.
Sextafeira 13, o
dia
escolhido
por Rosa
para
matar a
própria
irmã.
Cláudia
que
trabalha
como
emprega
da
doméstic
a vai ser
sacrificad
a num
ritual de
magia.
Rosa
como
gosta de
ser
chamada
e Ilda, a
mulher
que mexe
com

magia
negra,
vão ao
encontro
de
Cláudia.
A
doméstic
a
aguarda
as duas
mulheres
no centro
de
Campus
do
Jordão,
interior do
Estado
de São
Paulo.
Elas
convidam
Cláudia
para
fazer um
trabalho
de magia
negra
para
ajudar
Rosa
conseguir
um
emprego.
No local
marcado,
dois
homens
aguarda
ma
chegada
das
mulheres.
Cláudia
nem
desconfia
que tudo
não
passa de
uma
armadilha
. Próximo
a
margem
do rio Ilda
inicia a
feitiçaria.
Ela
oferece

vinho as
mulheres,
mas
antes
coloca
veneno
de rato
no copo
de
Cláudia.
A mulher
bebe,
está
sendo
envenena
da,
poucos
minutos o
veneno
começa a
fazer
efeito.
Cláudia
passa
mal e
neste
momento
Ilda faz
sinal para
os
homens
agirem.
Eles
amarram
a vítima e
começam
a golpeála com
um
punhal.
Cláudia
recebe
várias
facadas
no
pescoço
e nas
costas. A
doméstic
a não
consegue
se
defender,
depois de
morta é
jogada no
rio. Rosa
e Ilda
joga no
rio o

punhal
que
matou
Cláudia.
Off 3 –
repórter
O final de
semana
passa e
nenhuma
notícia de
Cláudia.
Denis,
filho da
doméstic
a,
desconfia
que algo
está
errado.
Sonorra:
Denis
Off 4 –
repórter
Três dias
após o
ritual e o
sacrifício
da
doméstic
a Rosa
confessa
o crime
para
outros
irmãos.
Sonora:
o irmão
de Rosa.
Off 5 –
repórter
A
assassina
é presa e
aponta
uma
comparsa
Ilda
Ribeiro
da Costa
de 66
anos. Ilda
é
conhecid
a na

cidade
por
mexer
com
magia
negra e
fazer
trabalhos
espirituai
s. Ela é
conselhei
ra de
Cláudia.
Sonora:
Denis
Off 6 –
repórter
Segundo
Ilda, com
o
sacrifício
Cláudia
melhorari
a de vida.
Sonora:
Denis
Off 7 –
repórter
As
assassina
s estão
presas na
cidade de
Pindamo
nhangaba
, na
região do
vale do
Paraíba.
A polícia
investiga
a
participaç
ão de
dois
homens
no crime.

É comum o programa associar a prática de
determinados crimes a eventos misteriosos,
sobrenaturais, ou simplesmente a coisas
“demoníacas”. Esta relação proposta no

enquadramento da notícia visa, também,
associar a imagem do “criminoso” a algo
maligno, diabólico, como é o caso da matéria
supracitada. Este tipo de associação se deve
também ao próprio perfil editorial da emissora,
visto que a Rede Record é de propriedade de
um grupo evangélico neo-pentecostal, a Igreja
Universal do Reino de Deus.
Segundo Costa (2002) a estética da barbárie,
exteriorizada nas manchetes e nos títulos
emblemáticos, na exclusão de temas
socialmente necessários, na exploração do
grotesco e do incomum, próprios da cobertura
jornalística, difunde-se imperceptivelmente nas
técnicas de produção da notícia, em sua
conformação aos meios de comunicação e
suas linguagens. O programa Cidade Alerta
deixa isso claro em boa parte de suas notícias,
ao selecionar os casos que ele considera mais
dramáticos, os depoimentos mais marcantes,
para mostrar à sua audiência.
A edição do Cidade Alerta exibida no dia 11 de
junho de 2004 começa com uma cena ao vivo
de três homicídios cometidos na frente de uma
pizzaria. A matéria vai ao ar logo depois da
vinheta de abertura do programa, não houve
cabeça para chamar a matéria. A intenção do
telejornal foi de surpreender ou chocar os
telespectadores, com a apresentação de um
conteúdo forte, com imagens feitas no
momento do crime. Um borracheiro se levanta
de uma mesa e bate na mesa vizinha, dois
homens que estavam sentados na mesa
começam a discutir com o borracheiro. Um dos

homens saca uma arma e dispara três vezes
contra o borracheiro. A polícia é chamada e
troca tiros com os dois homens, conhecidos
como integrantes da Gangue dos Paraíbas. A
polícia mata na frente da pizzaria os dois
homens, que eram irmãos. Um outro homem se
aproxima, o irmão do borracheiro que fica
desesperado vendo o irmão morto. E ataca um
dos integrantes da Gangue dos Paraíba, que
ainda estava vivo no chão. Evidencia-se o
poder que o “ao vivo” possui em tornar as
transmissões mais dramáticas e mais factuais,
conferindo as notícias um valor de maior
autenticidade e credibilidade, ou simplesmente,
de “furo”. Sem dúvida, a utilização das
transmissões ao vivo dentro do Cidade Alerta é
uma das principais estratégias de
endereçamento do programa.
Tudo é mostrado sem cortes, apenas com um
recurso para causar uma leve distorção na
imagem. Os cinegrafistas parecem farejar o
sangue pelo chão e o homem baleado, que é
agredido pelo irmão do borracheiro. A matéria
foi feita por Mario Augusto e a manchete dizia
“Briga, tiros e três mortos”.
O sangue mostrado nas matérias possui um
poder simbólico muito forte, visto que o sangue,
de um ponto de vista semiótico, é um índice de
que algo de grave aconteceu, podendo ser
relacionado com morte, ferimento e, sobretudo,
violência. Assim, exibir manchas de sangue ou
pessoas com sangramento é uma prática
comum nas matérias do telejornal.

Uma outra reportagem de Cybelle Young,
também do dia 11 de junho, optou pelo mesmo
tipo de enquadramento, a matéria tinha a
seguinte manchete, “Rapaz é baleado em
ônibus e criança é seqüestrada”, mostra a
cobertura de um homicídio dentro de um ônibus
coletivo. Um homem que segurava uma criança
leva 12 tiros, a criança em seguida é
seqüestrada. A repórter vai reconstituindo a
cena do crime e a câmera pára em cima de
uma grande poça de sangue no assoalho do
ônibus. As imagens são fortes, mas não
intimidam a repórter que faz a sua passagem
dentro do veículo e ao lado do sangue da
vítima.
O corte da matéria é feito e o âncora volta
comentando o crime, em seguida, chama outra
matéria mostrando o sofrimento dos familiares.
O depoimentos da mãe caída no chão em
estado de choque é colhido pela repórter. A
mãe da vítima lamenta a dor da perda, e a
repórter insiste com outras perguntas sobre o
filho, sendo mais um momento em que se
busca a humanização do relato de forma
sensacionalista. O uso da narrativa dramática e
do intenso apelo emocional está presente no
programa, vejamos:

Imagens
de
Ronaldo
sendo
mostrad
as no
telão
algemad

Matéria
Estuprador
está preso
(Cidade
Alerta,
20/05/05)
Off 1:
Repórter
1.70, mais

algemad
o.

Imagens
da filha
chorand
o,
desespe
rada.
Aponta
para a
sua filha
e neta
de dona
Maria,
ao se
referir
ao caso
de
estupro.

Imagens
de
Ronaldo
dentro
da
delegaci
a.

Imagens
do
repórter
em
frente
ao bar e
ao lado
de
vários
policiais.

de 80
quilos, este
é Ronaldo
Oliveira, 33
anos.
Quando
dona Maria
Eliete
casou-se
com ele,
levou para
casa,
segundo a
polícia, um
estuprador.
O homem
que iria
destruir
uma
família.
Ronaldo é
acusado de
molestar e
estuprar a
filha e a
neta dela.
Mas dona
Maria Eliete
não
acredita,
diz querer
provas.
Sonora:
Dona Maria
Tem que
ter provas,
pois existe
a justiça
daqui e a
de Deus.
Off 2:
Repórter
A filha de
dona Eliete
chora, pois
segundo
ela a mãe
defende um
estuprador.
Sonora:
filha de
dona Eliete
Ela dá de
tudo para
ele, tudo de
bom, ele
tinha minha

mãe e um
monte de
mulher n
rua. O que
é que ele
viu numa
criança
como essa
para fazer
isso.
Off 3:
Repórter
Ronaldo
nega tudo.
Sonora
Ronaldo
Eu não fiz
isso, já falei
que não fiz
isso. Tem
que fazer
os exames.
Passagem:
Mas os
exames na
garota
foram
feitos, deu
positivo. Os
policiais
desde
então
fizeram
campana
para
prender
Ronaldo.
Ele que
fugia todas
as vezes
pelo fundo
deste bar.

A presença do repórter no local dos
acontecimentos (mesmo que seja após a
ocorrência dos fatos) é uma marca do
programa. Este recurso serve como uma
estratégia de legitimação e de construção de
verdade dentro do Cidade Alerta. Além disso,
faz parte da estratégia retórica do programa

para legitimar a objetividade e a agilidade de
sua equipe na cobertura dos fatos.
Desta forma, o ao vivo é uma das
características essenciais do Cidade Alerta.
Boa parte da programação diária do telejornal é
permeada por tomadas ao vivo pelos
repórteres. No período examinado, Eleonora
Pascoal se destacou ao acompanhar o dia-adia da cidade de São Paulo, no helicóptero
Águia Dourada. Ao mesmo tempo, uma equipe
por terra vasculha a cidade com as motolinks
que, geralmente, ficam acompanhando viaturas
da polícia em rondas. A maior parte da
cobertura ao vivo é de reportagens como
acidentes de trânsito, perseguições de fugitivos
da polícia, incêndios e deslocamentos de
presos. Quando a repórter Eleonora Pascoal é
chamada por Marcelo Rezende, ele a anuncia
como se estivesse trazendo para a tela do
telespectador grandes acontecimentos e
grandes notícias. No entanto, apesar da
dimensão sensacional dada pelo apresentador,
o ao vivo durante o programa cobre,
freqüentemente, procedimentos de rotina, como
pontos engarrafados na cidade, chuvas e
pequenos acidentes e rondas policiais a
procura de fugitivos.
Podemos olhar esse formato de apresentação
da notícia como uma estratégia retórica
escolhida pelo jornal. Como vimos
anteriormente o Cidade Alerta não possui uma
estrutura fixa de formato nas matérias, sendo o
ao vivo a predileção do programa. As matérias
exibidas não acompanham uma estrutura

tradicional de cabeça – off – passagem –
sonoras – nota pé. Guilherme Rezende (2000)
ao tratar do telejornalismo brasileiro, enumera
seis formatos jornalísticos para o jornalismo
televisivo: a nota simples, nota coberta, notícia
(entendida aqui como matéria), reportagem,
entrevista, indicador. Isto posto, vemos que o
telejornal aqui analisado não se enquadra em
nenhum dos formatos tradicionais
apresentados com certa regularidade. Além
disso, a notícia no programa não segue uma
linearidade, em muitos casos não apresenta
uma conclusão, devido a entrada e saída de
câmeras, quando Marcelo Rezende diz por
exemplo, “me dê a Eleonora Pascoal que está
ao vivo neste momento”. Portanto, o formato
“ao vivo” de transmissão da notícia parece
consolidar um pacto implícito entre o programa
e o público. No entanto, não é raro o programa
mostrar uma matéria pré-gravada sobre um fato
que ocorreu em um intervalo de tempo
considerável, mas que na edição da matéria é
dado um tom, uma “sensação” de atualidade e
instantaneidade, como se o acontecimento se
desenrolasse naquele momento.
Outro exemplo que se encaixa nesta premissa
foi uma cobertura ao vivo feita no dia 22 de
abril de 2004, também pela repórter Eleonora
Pascoal no helicóptero Águia Dourada, sobre
um afogamento de duas crianças numa
pequena lagoa, em Osasco, São Paulo. A
matéria de fato sensibiliza o telespectador por
se tratar de acidente envolvendo crianças, no
entanto, a cobertura ao vivo só chegou após a

remoção dos corpos das crianças, e o
apresentador ficou mais de cinco minutos
comentando o acidente e criticando as
autoridades do município, por não colocarem
uma cerca de isolamento, sendo que a única
imagem disponível para o telespectador era o
matagal e a lagoa. No local, não havia mais
nada de espetacular ou sensacional, mas o
apresentador do Cidade Alerta, buscava
provocar comoção nos telespectadores,
inclusive mostrando uma matéria pré-gravada
sobre o enterro das crianças, uma forma que o
programa encontrou para atualizar o caso.
Nesta edição, o telejornal parece não se
importar em exibir uma matéria pré-gravada e
anunciá-la como uma cobertura ao vivo, pois,
logo em seguida, mostra a continuação da
matéria já com o enterro das crianças, que
provavelmente, só aconteceria no dia seguinte.
Entendemos que a instantaneidade marca um ato comunicativo que não
possui um dispêndio de tempo relevante na sua realização para descolá-lo do
tempo da experiência presente em que a comunicação estiver ocorrendo.
Mais especificamente, no jornalismo o caráter de instantâneo pode não ser
real (pode haver um intervalo mínimo de tempo ocorrido), mas esta duração
ínfima pode não ser significativa para interferir negativamente na construção
que o jornalismo faz de conteúdos baseados e voltados para experiências no
presente (Franciscato, 2003, p.148-149).

Após este caso, o Águia Dourada se dirigiu
para outra localidade em Osasco, para cobrir
ao vivo um acidente com um caminhão.
Segundo os moradores da rua em que o
acidente aconteceu, o motorista perdeu o
controle e veio a bater em um poste e numa
grade de proteção de uma residência. O
acidente não teve nenhum ferido e nem foi de
grandes proporções, mas a manchete no vídeo
dizia o seguinte: “Acidente grave em Osasco”.

O apresentador, ao chamar a matéria, relata
que um caminhão invadiu uma casa em
Osasco provocando um grave acidente. Esta
matéria mostra mais uma característica do
programa e, consequentemente, do
apresentador, que é superdimensionar os fatos
para causar impacto e chamar a atenção da
audiência. Além disso, busca valorizar o fato de
que eles tinham as imagens para mostrar para
o público, o que revela uma estratégia de
construção de autenticidade e capacidade
técnica do telejornal.
Mas, sem dúvida, o ponto forte das coberturas
ao vivo no Cidade Alerta são as chuvas e
alagamentos na cidade de São Paulo. A edição
que foi ao ar no dia 24 de maio de 2005 é
ilustrativa a esse respeito por dois motivos.
Primeiro, foi uma edição que só veiculou
matérias sobre as chuvas e alagamentos na
capital paulista. Segundo, além do Cidade
Alerta ter dado destaque às chuvas, o seu
concorrente, o telejornal Brasil Urgente da
Rede Bandeirantes, optou pela mesma
estratégia neste dia38.
A primeira matéria sobre as chuvas do dia 24
de maio de 2005 trazia a seguinte manchete no
vídeo “Perigo: chuva volta em São Paulo” e
“Chuva destrói CEAGESP”. A matéria mostra
imagens da central de abastecimento de
alimentos alagada devido as fortes chuvas.
38

Vale lembrar que algumas edições dos dois programas foram gravadas no mesmo dia para uma possível
comparação, no entanto, apenas no dia 24/05/05 é que os dois telejornais pautaram a mesma cobertura. Isso
mostra que os dois telejornais, apesar de trabalharem com assuntos da atualidade, não costumam cobrir os
mesmos casos sobre o mundo do crime. Cada um dá preferência a determinadas matérias, baseados em suas
relações com as fontes de informação.

Mostra também o prejuízo causado aos
feirantes em função do alagamento da região.
Sonoras são feitas com os comerciantes que
lamentam as mercadorias perdidas. A narrativa
busca evidenciar a vida difícil dos feirantes por
meio da humanização do relato com os
personagens entrevistados. A matéria mostrou
a movimentação dos feirantes para tentar
salvar parte das mercadorias atingidas pela
chuva durante todo o dia, e foi finalizada com
uma imagem ao vivo da repórter dentro d’água,
mostrando como ainda se encontrava o local.
Em seguida, Marcelo Rezende pediu imagens
ao vivo do helicóptero Águia Dourada, que
sobrevoava a metrópole emitindo boletins sobre
o trânsito, pontos de alagamento,
engarrafamentos, pessoas ilhadas, salvamento
com o Corpo de Bombeiros. Esta edição é
muito ilustrativa para confirmar a ênfase que o
Cidade Alerta dá à cobertura ao vivo e a
estratégia do programa de construção de
verdade por meio da cobertura in loco pelos
repórteres. Ao longo da cobertura o âncora
tentava passar uma idéia de caos e perigo
constante na cidade, “essa foi a chuva de maior
força nos últimos 15 anos”. No final, Rezende
agradece a todos os repórteres do programa
pelo empenho na cobertura das matérias, pois
passaram o dia inteiro trabalhando em busca
das informações sobre as chuvas em São
Paulo.

Figura 9. Imagens do alagamento da CEAGESP e das
perdas de mercadorias dos feirantes (Edição de
24/05/05).

Figura 10. Imagens da cobertura ao vivo direto da
CEAGESP e do Águia Dourada (Edição de 24/05/05).

No entanto, o que mais chamou a atenção
nesta edição do dia 24 de maio de 2005, foi a
construção narrativa da matéria “Um verdadeiro
herói”. Essa matéria teria sido exibida há
aproximadamente um ano e meio, também
sobre as chuvas na cidade de São Paulo. Até
aí nada errado, se não fosse o fato do
programa inserir a matéria como se ela
estivesse acontecendo no dia 24. O telejornal
buscou atualizar a matéria com a exibição de
uma matéria antiga (sem explicitar que eram
imagens de arquivo) e no fim da mesma inseriu
uma entrevista atualizada com Jackson, o
garoto herói, por ter salvo seus dois irmãos

mais novos. Vejamos a construção desta
narrativa:

A
mat
éria
é
des
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.
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Matéria: Um
verdadeiro
herói (Cidade
Alerta,
24/05/05)
Cabeça:
Quero mostrar
para vocês um
menino que
nós voltamos a
localizar. Um
menino que
salvou a irmã
de 2 anos e o
irmão de
apenas 20
dias. Um herói
das muitas
chuvas de São
Paulo.
Off 1:
Jackson de 9
anos de idade
assim que
começou viu
que a casa
ficaria alagada,
ele não teve
dúvida, pegou
uma escada
colocou a irmã
de 2 anos no
colo e o bebê
de apenas 20
dias e ficou no
telhado. Esse
é o momento
em que eles
aguardam a
chegada do
resgate. Veja
que a menina
chora e chama
pela mãe.
Jackson agora
assiste as
imagens
emocionado.
Veja que com
a mão
esquerda ele
segura a irmã
e com a outra

co
m
um
a
mú
sica
de
sus
pen
se
e
ao
me
sm
o
tem
po
em
otiv
a.

ele carrega o
bebê. Agora
ele senta,
abraça o bebê,
é como se
fosse filho
dele. Veja que
a menina
chora, pede
pela mãe.
Sonora:
Jackson
(entrevista
atual com o
garoto)
Senti muito
medo, assim.
É eu vejo que
já tá pingando,
assim, a água
eu já fico
nervoso. Eu
falo minha mãe
vai dar
enchente, eu
tô com medo.
Off 2:
Jackson e os
dois irmãos
foram salvos
depois de três
horas da
espera dos
bombeiros.
Hoje eles
comemoram
brincando.
Veja, esse é o
bebê que
Jackson
abraçava no
telhado. Essa
é a irmã dele
que também
foi salvo pela
atitude heróica
de Jackson.
Agora os três
brincam no
quintal da casa
que ficou
completamente
alagada, numa
região onde as
enchentes e
alagamentos
são
freqüentes.

Nota pé:
Marcelo
Rezende
Mostramos um
herói, uma
criança
heroína das
muitas chuvas
de São Paulo,
castigada pela
incompetência
de uma
seqüência
histórica de
políticos que
prometem e
não fazem
absolutamente
nada.

Figura 11. Imagens do garoto no telhado há um ano e
meio. O bebê nos braços de Jackson é o mesmo que
brinca com ele e a irmã na imagem seguinte; imagens
atuais de Jackson e seus irmãos (Edição de 24/05/05).

Nota-se na matéria que as imagens que
parecem factuais são de arquivo, no entanto, o

telejornal não credita. Em meio a matérias que
estavam sendo cobertas ao vivo no dia 24, o
programa inseriu a matéria do menino herói. O
Cidade Alerta utilizou uma estratégia de
atualização da narrativa por meio de um recorte
da realidade. O modo sensacionalista de
construção da matéria é evidente, pois mistura
imagens de um ano e meio atrás com as
imagens atualizadas na entrevista de Jackson e
de seus irmãos bem maiores brincando no
quintal. Além disso, o texto verbal da matéria é
feito de forma emotiva, com o uso da
humanização do relato por meio da sonora feita
com o garoto. Premissas como atualidade,
novidade e verdade são borradas pelo
telejornal no momento de composição da
matéria. Além disso, os limites éticos foram
extrapolados no momento em que o telejornal
não credita o material antigo como sendo de
arquivo, a noção de verdade, tão cara para o
jornalismo, não é respeitada pelo telejornal. De
acordo com Gomes (2003)
Outros recursos são usados para reforçar essa sensação de atualidade: o
som ambiente é capturado a fim de dar mais realismo à narração; as cenas,
feitas no momento do acontecimento, muitas vezes são tremidas,
desfocadas; são comuns as informações erradas serem dadas de modo
apressado e depois, retificadas, problemas técnicos, como a falta de áudio
das fontes ou abertura equivocada do áudio do mediador. Esses problemas
recorrentes do “formato ao vivo” são justificados pelo programa no seu
esforço por buscar a informação em primeira mão, fazem parte do pacto
sobre o papel do jornalismo. Esse pacto é construído pelo programa e
partilhado entre o programa e seus telespectadores (p.3).

A opção pela notícia espetacular e sensacional
está evidenciada na maneira de construção
narrativa das matérias e nas manchetes
exibidas na tela pelo gerador de caracteres do

telejornal. A seguir, apresentamos uma tabela
com as manchetes de algumas das notícias
exibidas durante o período de coleta de
informações sobre o Cidade Alerta, entre os
dias 22 de abril a 11 de junho de 2004 e no
mês de maio de 2005. Ao mesmo tempo, as
manchetes mostram a fragilidade do sistema de
segurança pública do país, enfraquecido
principalmente pelos graves problemas sociais
como a falta de emprego, saúde, habitação e
infra-estrutura urbana e, sobretudo, educação.

Quadro 1. Manchetes do Telejornal Cidade
Alerta
Período: abril a junho de 2004 e maio de 2005
Manchetes das edições de abril de 2004
Vigia é executado com 7 tiros
Uma dose de pinga: o preço de uma vida
Ladrões tentam roubar Consulado da China
Polícia invade morro dominado pelos traficantes
Duas crianças são vítimas da Lagoa da Morte
Viciado em drogas é executado dentro de casa
Jovem de 17 anos morre com oito tiros
Por causa de 240 reais pai mata a ex-mulher e o filho
Assassino confesso: 2 dias preso e 2 anos em liberdade
Fim do PCC, começo do TCC
Pai leva corpo de filho em carinho de mercado
Garoto de 6 anos sofre abuso sexual
Rapaz tenta separar uma briga e leva 4 tiros
Mulher é executada com 4 tiros: assalto ou vingança
Empresário é assassinado na porta de casa
Homem armado faz mulher e criança reféns
Porteiro é demitido e tenta matar o síndico
Polícia liberta vítima de seqüestro relâmpago
Aposentado de 75 anos é espancado e assassinado
Polícia prende líder do PCC
Vigia mata colega de trabalho com vários tiros
Estuprador é preso após fazer 10 vítimas
Mulher de 52 anos é estuprada
Médico e monstro. Chipkevitch muda de cadeia
Manchetes das edições de maio de 2004

Médicos são presos acusados de fazer aborto
Preso homem acusado de estuprar 5 mulheres
Bandidos morrem na troca de tiros com a polícia
Pai mata a filha e esfaqueia mulher e filho
Pedreiro passa na casa da namorada e é assassinado
Manchetes das edições de junho de 2004
Mais um mistério: corpo é encontrado na zona leste/SP
Ex-presidiário é executado com 10 tiros, 3 na cabeça
Balconista é assassinada com quatro tiros
Quatro assaltos em um mês
Ex-presidiário é executado com 10 tiros, 3 na cabeça
Manchetes das edições de maio de 2005
Desmanche no meio da serra
Perseguição na Rapouso
Ganância e morte
Fogo contra fogo
Protesto reprimido a bala
Exame de DNA resolve crime
Confusão no centro de São Paulo entre policiais e camelôs
Vodu: irmã mata irmã
Rebelião na Febem
Policiais caçam bandidos
Estuprador está preso
Mulher na mira do revolver
Caça a traficantes
Caso Tim Lopes
Perigo chuva em São Paulo
Tragédia no litoral Sul
Um verdadeiro herói
Resgate dramático
Chuva causa morte e destruição
O quadro acima explicita a opção editorial do
telejornal Cidade Alerta. As manchetes
demonstram o grau de sensacionalismo das
reportagens, que buscam nas imagens e no
texto verbal o apelo à estética da violência. É
possível notar que crimes desde abusos
sexuais com crianças, casos de estupros,
assassinatos, roubos, assaltos, tráfico de
drogas e chacinas fazem parte da pauta
jornalística do veículo.

O Cidade Alerta chocou o país com a
reexibição de uma matéria em que um
adolescente foi confundido com um assaltante
e a polícia militar matou na frente das câmeras,
na edição do dia 29 de abril de 2004 com a
matéria “PMs que mataram jovem ainda não
foram julgados”. A reportagem foi de Alexandre
Mota e o crime aconteceu no dia 30 de março
de 2001. A frieza do repórter e do cinegrafista
que cobriam a matéria impressiona, pois ambos
estavam a poucos metros da cena do crime e
nada fizeram, ou melhor, esperaram o policial
atirar por duas vezes no garoto. A câmera
registra o exato momento em que o garoto é
assassinado, por alguns instantes a dimensão
ética é deixada de lado em prol de algumas
imagens mais “realistas”, pois, provavelmente
existe um acordo entre o Cidade Alerta e a
Polícia, que permitiu que a equipe do telejornal
acompanhasse toda a operação. É muito
comum os repórteres do Cidade Alerta
participarem de batidas policias, o que
demonstra a estreita relação do programa com
a Polícia.
Segundo a matéria, a polícia estava numa
ronda à procura de dois assaltantes, ao ver o
garoto parado no quintal de uma residência a
polícia se aproximou do jovem para prendê-lo,
o garoto se assustou e correu, o policial o
perseguiu no quintal da casa e atirou pela
primeira vez na barriga do estudante, em
seguida, o estudante já dominado foi arrastado
para perto da casa. O adolescente em estado
de choque se levanta e corre instintivamente,

nesse momento, o policial friamente acerta o
garoto em movimento, o tiro segundo o
repórter, atingiu a nuca, um tiro fatal, e o
adolescente é assassinado diante das
câmeras. Em nenhum momento o repórter e/ou
cinegrafista se manifestaram sobre a ação
policial, apenas gravaram a cena inteira. O
policial para disfarçar o erro e o excesso de
violência atira no próprio braço, para simular
que a vítima tinha reagido.
A matéria explora bem as imagens do
assassinato do garoto. O momento em que o
garoto sai correndo e é atingido na nuca é
repetido várias vezes pelo telejornal, bem como
o momento em que o adolescente sai
carregado pelos policias.

Figura 12. Imagem do garoto assassinado
diante das câmeras do telejornal (Edição de
29/04/04).

Para disfarçar o excesso de frieza por parte dos
jornalistas, Marcelo Rezende no momento em
que chama a cabeça enfatiza que os policiais
não sabiam que estavam sendo filmados. No
entanto, percebe-se que havia até iluminação
para a reportagem no local do crime. Esta
matéria evidencia uma relação promíscua entre
o programa e as suas fontes de informação,
pois as delegacias mantêm informada a
imprensa a respeito das principais ocorrências

policiais. No entanto, ao exibir a matéria, o
telejornal opta por um discurso moralista e
exige a punição dos policiais envolvidos no
caso. Veja o texto da matéria que foi
novamente exibida em 2004 pedindo o
julgamento dos policiais envolvidos no caso.
Matéria
PMs que
mataram
jovem
ainda não
foram
julgados
(CA
29/04/04)

Garoto
grita
desespe
radamente
.

Cabeça
Uma
câmera de
TV, mas
eles não
viram. Um
tenente e
um soldado
da Polícia
militar, e
não viram,
não viram a
câmera de
TV e
dispararam
dispararam
contra um
rapaz
indefeso.
Os dois
foram
presos, o
tenente e o
soldado, e
por incrível
que pareça
continuam
trabalhand
o na Polícia
Militar e por
incrível que
pareça
ainda não
foram a
julgamento.
Põe no ar a
matéria por
favor.

Repórter
mostra o

mostra o
garoto já
ferido no
chão
devido
ao
primeiro
tiro.

Repórter
Alexandre
Mota
Sonora:
Antônia de
Lima
(madrinha
de Nilson)
Porque não
há justiça
com o
policial, por
quê?
Porque nos
somos
pobres e
não
podemos
pagar um
advogado?
Sobe Som
(matéria de
arquivo,
março de
39
2001 ):
Olha lá a
situação,
corre,
corre,
corre,
corre, olha
lá a
situação,
um tiro.

O
program
a utiliza
uma
música
sentime
ntal no
moment
o das
sonoras
com os
familiare
s. Uma
forma
de
aumenta
r o apelo
emocion
al e a
humaniz
ação do
relato
39

Todo o material utilizado como sobe som pelo repórter Alexandre Mota é de março de 2001.

Off 1:
O primeiro
tiro acerta
a barriga.
Sob som
(matéria de
arquivo de
arquivo)
Olha só a
situação
aqui! Outro
tiro, fica aí
rapaz, não
corre não.
Off 2: Off:

O
segundo
tiro de
misericórdi
a atinge a

nuca.
Sonora:
Antônia de
Lima
(madrinha
de Nilson)
Nos pobres
pagamos
pelo o que
nós
fazemos,
por que o
rico não
pode
pagar.
Off 3:
Sexta-feira
30 de
março de
2001, o
estudante
Nilson
Pedro da
Silva de 15
anos e o
serralheiro
Ronilson
Oliveira
Ferreira de
19,
passeiam
de moto
numa rua
tranqüila da
periferia de
Rondonópo
les, a 220
quilômetros
ao sul de
Cuiabá.
Durante o
passeio a
moto
quebra e
os dois
jovens
param
próximo a
casa de
uma
namorada
de
Ronilson. O
rapaz entra
enquanto o
menor
aguarda do
lado de

fora.
Passagem
Alexandre
Mota
De acordo
com o que
foi apurado
na época, o
estudante
estava em
frente a
residência
quando
apareceu
um carro
da Polícia
Militar.
Dentro
dele, um
oficial e
dois
soldados
checavam
uma
denúncia
de furto no
local,
estava
escuro e ao
verem o
adolescent
e parado
decidiram
abordá-lo.
Assustado,
Nilson
correu em
direção a
casa de um
tia e lá no
fundo do
quintal
acabou
sendo
executado.
Sobe som
(matéria de
arquivo)
Olha só a
situação
aqui, fica aí
rapaz, não
corre não,
epa,
epa...(voz
do repórter
que cobria
a matéria)

Off 4:
Para tentar
forjar uma
resistência
do menor,
um dos
policiais
envolvidos,
o tenente
Denis
Coutinho
deu um tiro
no próprio
braço.
Sobe som
(voz do
tenente
Denis
Coutinho,
no
momento
em que
atira no
próprio
braço)
Pega o
cara lá,
pega o
cara lá, to
indo pro
PS, pega a
minha
arma!
Sonora
Antônia de
Lima
(madrinha
de Nilson)
Ele colocou
a ferida em
cada
coração
para nunca
mais
passar a
dor. É uma
dor que
nos
estamos
sentindo
até hoje e
vamos
morrer com
essa dor no
peito.
Off 5:
O tenente

Denis
Coutinho
de 29 anos
e o soldado
Evandro
César
Rodrigues
de 31
acabaram
presos pelo
assassinat
o do
estudante.
Eles foram
indiciados
pelo crime
denunciado
s pelo
Ministério
Público,
mas
passados
três anos
da
execução
nenhum
deles foram
julgados, e
o que é
pior, os
dois ainda
estão na
polícia. O
soldado
acusado de
dar o tiro
de
misericórdi
a está
neste
presídio em
Rondonópo
les. Já o
tenente
autor do
primeiro
disparo
aguarda o
julgamento
numa
colônia
agrícola.
Sonora:
Henrique
Meneguelo
(Delegado
do caso)
A gente se

sente um
pouco
constrangid
o, por que
além de
eles
permanece
rem na
corporação
não foram
julgados,
continuam
presos mas
até agora o
julgamento
deles ainda
não foi
marcado.
Off 6:
Para a
família do
menor
assassinad
o, eles
definem
essa
espera de
três anos
como um
pesadelo.
Sonora:
Izaura
Maria Dias
(tia de
Nilson)
Eu já perdi
esperança
da justiça
dos
homens,
porque vai
ser só de
Deus
mesmo.
Sonora:
Antônia de
Lima
(madrinha
de Nilson)
Os
parentes
dele são
carentes,
mas ele
tem família,
ele não é

defunto
sem choro.

O âncora, após exibir a matéria, faz vários
comentários, repetindo várias vezes a cena do
garoto sendo assassinado. Marcelo Rezende
fala da impunidade no país, porque após três
anos, o tenente Denis Coutinho, 29 anos, e o
soldado Evandro César Rodrigues, de 34 anos,
foram presos no dia do crime mas ainda não
foram julgados. Vejamos:
Eu acredito que um dos erros da imprensa é sempre contar os casos na hora
e depois não ir lá dizer o que aconteceu. O tempo passa e as coisas parecem
que vão desaparecendo, como se fossem uma nuvem, e aí como se fossem
uma nuvem a gente não sabe o que aconteceu. Me dá a imagem da hora que
mata, você repara, pode até abrir um pouquinho o áudio, quando ele vai e
entra, o próprio tenente depois, repara agora, abre o áudio, olha só, o garoto
não tinha absolutamente nada a ver com isso, nada, ele correu de medo, de
medo e o tiro foi definitivo. Me põe de novo por favor. O tiro foi definitivo, um
tiro de alguém que sabe atirar, não é um tiro arisco, é um tiro de um
profissional. É um tiro de um policial, olha, o garoto vai caindo, repara, o tiro
pega com o garoto em movimento. Não é qualquer um que atira, pode abrir o
áudio um pouquinho, eu não agüento mais pedir isso, repara, olha o momento
do tiro, o garoto em movimento, o garoto balança e ele pega o garoto no ar
correndo.
O que eu digo é o seguinte. Eu acredito que nós jornalista, principalmente,
nós de televisão, que utilizamos um espaço público, que não nos pertence,
pertence ao país e é uma concessão, nós temos que cobrar seja lá de quem
for. O tiro é dado com o garoto projetado e correndo. Segundo a investigação,
o próprio tenente depois teria disparado um tiro no próprio braço para simular
uma situação. Percival, é isso que desonra a polícia e é isso que cria na
verdade uma sensação de impotência pra nós por não ver a justiça nessa
hora agir com rapidez, com a mesma rapidez que a bala matou um inocente,
não é Percival? (Marcelo Rezende, 29/04/04)

Como vimos, é comum Marcelo Rezende pedir
auxílio ao consultor jurídico Percival de Souza
que tenta esclarecer ou polemizar ainda mais o
caso.
Marcelo essas cenas que acabamos de ver são uma lição para toda a
sociedade brasileira, com uma operação policial, com um menino que
achavam suspeito, um tiro dado com precisão como você destacou e o tipo
de polícia que não se admite mais no Brasil, atira primeiro e faz perguntas
depois (Percival de Souza, 29/04/04).

Um outro caso muito violento é exibido na
mesma edição do dia 29 de maio de 2004. A

manchete no vídeo dizia “Mulher é degolada na
frente do filho”. A reportagem foi de Fabíola
Figueiredo, a matéria era sobre uma mulher
que foi esfaqueada, degolada e deixada
seminua no banheiro da sua casa. O filho de
cinco anos de idade presenciou toda a cena. A
criança foi encontrada em estado de choque
pelos vizinhos, que desconfiados com o choro
da criança bateram na porta da casa da vítima,
mas ninguém abriu. Os vizinhos então
decidiram entrar e encontraram o garoto e o
corpo da mãe ensangüentado no banheiro.
Os espetáculos do sofrimento, morte, catástrofes e violência têm presença
marcante nos telejornais. Atuais, ainda que repetitivos, habitam
excessivamente noticiários, o que em nossa opinião fala mais do que uma
questão de banalização. O excesso de violência na mídia deve-se ao fato não
só de ela já fazer parte de um de seus agendamentos, mas porque constitui
um dos temas que mais interessam ao espectador. (Szpacenkopf, 2003, p.
253).

O Cidade Alerta edita e monta as suas
reportagens buscando sempre o maior impacto
que a notícia poderá exercer sobre a sua
audiência. Além dos sons ambientes no local
dos acontecimentos, são acrescentados nas
matérias sons de tiros, gritos e músicas de
suspense. As imagens buscam sempre o
sangue em close, ou a deformidade das
vítimas.
Uma outra matéria exibida na edição de 30 de
abril de 2004 manteve o mesmo padrão
sensacionalista e dramático. A manchete no
vídeo anunciava que “Funcionário mata patrão
a marretadas”. O texto da cabeça da matéria
dizia o seguinte: “Cadê o Alexandre Mota, ele
tem uma informação, o número 10 da
delegacia. Um homem que matou, ele matou a

sangue frio, quem ele matou Alexandre? (...)
Ele matou covardemente, ele matou a traição”
(Marcelo Rezende, edição de 30/04/04). A
matéria começa com uma cobertura ao vivo da
prisão de um homem acusado de matar o
patrão, dono de um restaurante, a marretadas.
Em seguida aparece um VT, com a
reconstituição do crime, o motivo do homicídio,
segundo o repórter Alexandre Mota, foi porque
o funcionário descobriu que ia ser demitido pelo
patrão. A reportagem relata que o funcionário
tentou matar os dois patrões, que eram sócios
no restaurante, mas um deles conseguiu
escapar. A matéria volta com o repórter ao vivo
que dentro da delegacia mostra a arma do
crime, uma marreta ensangüentada. Para
causar maior impacto, o repórter empunha a
marreta e descreve de forma sensacionalista o
crime e simula os golpes dados pelo acusado
no patrão.

Figura 13. Arma utilizada no crime segundo o repórter
(Edição de 30/04/05).

Ainda na edição do dia 30 de abril, Marcelo
Rezende chama um VT em que aparece dentro
do presídio para entrevistar, pela segunda vez,
o homem que ficou famoso por ser reconhecido
como o Maníaco do Parque. Marcelo Rezende

enfatiza o fato de estar mostrando a entrevista
no telejornal Cidade Alerta em primeira mão
após 2 anos da prisão do maníaco, já que essa
entrevista só seria exibida no domingo no
programa Domingo Espetacular, da emissora
Record.
Na entrevista, Marcelo Rezende aparece lado a
lado com o Maníaco do Parque, após seis anos
na prisão. Marcelo afirma, diante de Francisco
de Assis, sem nenhum constrangimento, que “o
Maníaco do Parque matou seis mulheres e
violentou outras nove... hoje ele diz que está
apaixonado e casado com uma mulher de 60
anos”. Rezende afirma ter passado quatro
horas com o detento, onde explorou todo o
caso do Maníaco do Parque, e pediu para que
Francisco contasse como foi que ele matou,
estuprou e violentou cada mulher. Como se não
bastasse, Marcelo diz ter ido na casa da
senhora que está casada com o Maníaco do
Parque. Ao longo da edição, várias matérias
foram mostradas e, entre uma e outra, o
apresentador chamava a entrevista com o
Maníaco do Parque, finalizando o programa
com a referida entrevista.
Cabeça da matéria: Marcelo Rezende
Chico estrela agora é um homem casado, o Maníaco do Parque, põe a
carinha desse maníaco aqui pra mim. Nós tivemos hoje, eu fui ao presídio,
fiquei com Francisco de Assis Pereira por mais de quatro horas, e ficamos
falando, ele reconta os crimes. Passado todo esse tempo, o que o Maníaco
do Parque tem pra contar? Ele conta como matou cada mulher, hoje,
distanciado do crime. E quem é a mulher dele? Você vai ver, uma mulher na
altura mais ou menos de sessenta anos de idade, e ele disse assim pra mim:
ela me dá tudo. E eu disse, como assim te dá tudo? Ele disse, ela me dá
tudo. Aí eu perguntei, mas ô maníaco deixa eu te dizer, eu não chamei de
maníaco não, eu o chamei de Francisco. O que é que ela te dá tudo? Ele
disse: material ou sentimental, o que é que você quer saber? Eu disse
sentimental, aí ele contou uma história, e material? Ela me dá sabonete, me
dá perfume, me dá tênis. E eu disse como você matou e você seria capaz de

matar de novo? Você vai ver a resposta do Maníaco do Parque, o que ele tem
a dizer depois de seis anos de cadeia, eu vou para um rápido intervalo. (...)
Eu estou separando um pedaço, esse negócio é para o Domingo Espetacular,
mas eu fiz e me mandaram às 5 horas da manhã, aqui, me mandaram as 5
horas da manhã, arrumaram um avião eu fui lá, foi uma confusão, uma
encrenca para conseguir entrevistar, mas no final eu consegui, graças a
Deus. Quero dizer o seguinte, eu vou botar uns trechos aqui, do Maníaco do
Parque, pra você ver o que aconteceu na vida de Francisco de Assis Pereira
depois de seis anos de cadeia. E eu quero também a imagem, a imagem da
mulher dele, você vai ver quem é a mulher que ele casou. Eu fui na casa dela
também e quando eu cheguei lá (...) eu quero dizer o seguinte, ele que já está
com 35 anos, casou com uma mulher de mais ou menos, há duas idades, ela
teria 55 e na cadeia a informação é de que tem 63 anos. Ela é uma
professora de história e geografia, que deixou o Rio Grande do Sul encantada
por esta beldade. A partir daí, ela largou tudo, brigou com a família, é
inacreditável, ela brigou com a família e num determinado momento, ela
vendeu um apartamento para manter, manter o Maníaco do Parque preso lá
onde ele está e onde eu estive. Eu vou mostrar já já a entrevista com o
Maníaco do Parque (Cidade Alerta, 30/04/04).

Este trecho é bastante ilustrativo para
demonstrar a capacidade retórica de Marcelo
Rezende. É por meio deste tipo de
argumentação que o apresentador consegue
ficar por muito tempo falando da mesma
matéria durante o telejornal, ele levou 5
minutos para dizer o texto supracitado. Antes
de mostrar a entrevista com o Maníaco do
Parque, ele chama outra matéria sobre um
suposto criminoso envolvido em roubo e
desmanche de automóveis, em seguida, um
flagrante de prisão de um estuprador, a
manchete dizia: “Flagrante: estuprador é preso
violentando garota”. Ainda na mesma edição o
telejornal exibiu outra matéria que tratava sobre
abuso sexual, o caso do médico Chipkevitch, a
manchete era a seguinte: “Médico e monstro:
Chipkevitch muda de cadeia”. Só no final do
programa que Rezende exibe um pequeno
trecho da entrevista, acompanhe:
Você vai ver no Domingo espetacular, as novas revelações do homem que
ficou conhecido como o Maníaco do Parque, Francisco de Assis Pereira, o
Chico Estrela. Ele matou sete mulheres, foi condenado e condenado também
por ter violentado outras nove. Chico Estrela agora é um homem casado.

Figura 14. Marcelo Rezende com o Maníaco do Parque
no Presídio; Imagem em estúdio (Edição de 30/04/04).

O programa temático Cidade Alerta se pauta
nas principais ocorrências do mundo do crime.
Acontecimentos violentos, grotescos ou
situações esdrúxulas são mostradas
diariamente no telejornal. Uma das principais
estratégias de endereçamento do programa
está no enquadramento dado as matérias, que
procura mostrar os acontecimentos por um viés
sensacionalista, por meio de cenas chocantes e
com alto grau de apelo emocional. Seja por
meio de imagens factuais ou por meio de
reconstituição o Cidade Alerta não hesita em
mostrar corpos dilacerados devido a acidentes,
perfurados por tiros, esfaqueados, ou
entrevistas sensacionalistas com “criminosos”.
Outro elemento central no endereçamento do
Cidade Alerta é a cobertura dos fatos ao vivo. A
cobertura de eventos ao vivo está intimamente
ligada a dois fatores: primeiro as boas relações
do programa com as polícias Civil e Militar que
mantém a produção do programa sempre

informada das ocorrências policiais; segundo, a
capacidade e competência técnica do programa
que está equipado com instrumentos capazes
de levar informação ao vivo para dentro do
programa, com o helicóptero Águia Dourada e
as motolinks, que por meio de suas câmeras
estabelecem uma estratégia de perseguição e
vigilância dos criminosos.
Mas sem dúvida, os elementos centrais de
endereçamento do Cidade Alerta estão na
performance cênica do mediador e na
articulação do texto verbal por meio do seu
poder de retórica e no uso das transmissões ao
vivo feitas pelo programa. Marcelo Rezende se
posiciona como um juiz que julga e ali mesmo
no tribunal midiático do Cidade Alerta dá a
sentença aos “criminosos”. Como vimos, seus
argumentos estão sempre atrelados a posições
moralistas e conservadores, como a defesa da
pena de morte ou prisão perpétua para os
transgressores da lei. Desta forma, o
apresentador “juiz” deixa de ser um mero
mediador para se tornar contraventor, pois no
momento em que defende e sugere punições
que não estão previstas no Código Penal ele
também está sendo arbitrário e contraditório.
Um outro elemento importante para a
compreensão do endereçamento está no
formato de apresentação das notícias com a
utilização das transmissões ao vivo. Parte do
estilo do programa advém desta característica,
a exemplo, do tom radiofônico,da liberdade
verbal dos mediadores e da noção de um pacto
de vigilância e de caça à criminalidade.

Portanto, na análise do telejornal Cidade Alerta procuramos demonstrar por meio do
uso do modo de endereçamento articulado com o conceito de gênero televisivo e com a noção
de promessa como o programa inscreve suas marcas, especialmente, a partir da noção de
pacto sobre o papel do jornalismo e como o programa se posiciona mostrando as suas
particularidades, definidas melhor, como o tom ou estilo do telejornal. Além disso, buscamos
demonstrar quais as estratégias retóricas que estruturam o telejornal, bem como, a maneira
como o programa se relaciona com a sua audiência.

CAPÍTULO III

BRASIL URGENTE: jornalismo policial, vigilância e protesto

Na disputa pela audiência, no horário de fim de tarde, a Rede Bandeirante de
Televisão40 colocou no ar em 03 de dezembro de 2001 o telejornal Brasil Urgente. O
programa, ainda em exibição, é apresentado de segunda a sexta-feira por José Luiz Datena,
que também foi apresentador do Cidade Alerta no período de 1998 a 2000. O Brasil Urgente
era o concorrente direto do Cidade Alerta, adotando um estilo parecido com o do programa da
Record.
As edições selecionadas para a análise do Brasil Urgente foram exibidas a partir das
18:30 horas, tiveram uma duração de aproximadamente 30 minutos e são referentes aos meses
de abril e maio de 2005. No entanto, algumas edições do mês de maio tiveram uma alteração
do horário para as 18:00 horas e com duração de uma hora. Apesar do recorte de dois meses,
o processo de análise do programa corresponde a um período de hábito de audiência maior,
aproximadamente três anos, de 2004 a 2007, período referente à elaboração do projeto e
defesa desta dissertação.
O Brasil Urgente adotou várias características do seu concorrente, a começar pelo
formato de apresentação da notícia e infra-estrutura do programa. Podemos dizer que o Brasil
Urgente se tornou uma cópia41 bem sucedida do Cidade Alerta. Dizemos isso, porque o Brasil
Urgente além de ter adotado recursos utilizados pelo rival, ainda adotou o mesmo estilo de
apresentar as notícias. Além disso, o Brasil Urgente ainda conta com o carisma e a
performance do ex-apresentador do Cidade Alerta, o popular Datena.

40

A TV Bandeirantes de São Paulo entrou no ar no dia 13 de maio de 1967, com uma programação sem
intervalos comerciais e com a separação das atrações sendo feita com a exibição do “coelho bandeirante”,
mascote de então da emissora. Em dezembro de 1975 teve início a formação da Rede Bandeirantes com a
compra a TV Vila Rica, transformada em TV Bandeirantes de Belo Horizonte. Depois, no Rio de Janeiro, em
setembro de 1977 entra no ar oficialmente a TV Guanabara, em Botafogo. Nessa época, outras 12 pequenas
estações espalhadas pelo Brasil compunham a Rede em crescimento. Em 1980 já eram 24 emissoras espalhadas
pelo País. A emissora nunca teve uma tradição com o jornalismo, no entanto, nos últimos anos, mudou de foco a
sua programação para conquistar uma nova parcela de telespectadores, principalmente, o público feminino, e
deixou de ser conhecida como “o Canal do Esporte”, tendo recentemente contratado diversos jornalistas que
trabalhavam na Rede Globo.
41
Comparações entre os dois programas serão inevitáveis devido à semelhança entre os mesmos.

3.1 – Estratégias de endereçamento do Brasil Urgente

O nome do programa e a sua vinheta de abertura antecipam que tipo de conteúdo vai
ser oferecido ao telespectador. O Brasil Urgente se apresenta de forma dinâmica,
privilegiando a cobertura dos fatos ao vivo possibilitada pela boa infra-estrutura do programa,
como as motolinks, o helicóptero Band I e uma grande equipe de reportagem. Como o nome
do programa sugere, há uma “urgência” de levar as informações ao conhecimento da
sociedade brasileira, sobretudo, devido ao teor das notícias abordadas, ou seja, o programa
tem urgência em mostrar o mundo do crime para a sociedade.
A vinheta de abertura do telejornal deixa clara a proposta de dinamicidade, urgência e
agilidade na cobertura dos fatos. Com uma duração de dez segundos, a vinheta de abertura do
Brasil Urgente é muito parecida com a vinheta do Cidade Alerta, a presença de vários
elementos repetidos como imagens aéreas e terrestres de São Paulo, vôos rasantes de
helicóptero, imagens do trânsito com motolinks e cenas que remetem a perseguições policiais
e de um trânsito caótico.
A vinheta começa com a imagem de uma pessoa sentada (a) como se estivesse
assistindo ao programa, em seguida são mostradas imagens do trânsito (b) em uma das
grandes avenidas de São Paulo. As imagens que vão sendo mostradas são sempre
acompanhadas de faixas paralelas (c) que ressaltam o caráter de dinamicidade e aceleração
das imagens. Em seguida é mostrada a ação dos bombeiros resgatando vítimas de um prédio
em chamas (d) o salvamento das vítimas é feito por uma escada magiros e enfatiza mais uma
vez o caráter de urgência da assistência e da divulgação prometido pelo programa. Novamente
aparece uma imagem panorâmica da cidade (e), sempre dando ênfase ao trânsito e ao correcorre da metrópole. Logo em seguida o helicóptero Band I (f) sobrevoa a cidade em um vôo
rasante, seguido por imagens frenéticas por terra de uma motolink (g) no transito, o caráter de
urgência e agilidade é sempre reforçado pelas imagens aceleradas e desfocadas da vinheta.
Por fim, aparece novamente a imagem aérea mostrando em panorama a cidade de São Paulo
(h), em um tom avermelhado, cor que vai inclusive compor o cenário do programa. Na
seqüência, agora imagens de uma animação com um helicóptero (i) que voa em direção ao
centro da tela trazendo a inscrição do nome do programa (j) – Brasil Urgente – que aparece
em perspectiva (k), acompanhado de várias linhas e faixas (l) em tons laranja, vermelho e

branco. Do ponto de vista semiótico as cores da vinheta são importantes mediadores sígnicos,
pois a cor laranja é associada a uma situação de alerta e atenção, a exemplo, os semáforos de
trânsito, assim como, a cor vermelha está associada ao perigo.
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Figura 15. Vinheta de abertura do Brasil Urgente quadro a quadro.

Toda a construção da vinheta é para dar a idéia de que a metrópole está sendo vigiada
tanto pelo ar quanto pela terra, através das lentes das câmeras acopladas ao helicóptero e nas
motolinks do Brasil Urgente. As imagens possuem cortes rápidos incrementadas com um
recurso técnico chamado stroob, que serve para acelerar as imagens durante a edição e dar
uma idéia de urgência na cobertura dos fatos.
Nas edições analisadas, as reportagens dizem respeito, em sua maioria, a
acontecimentos da cidade de São Paulo, embora Datena abra o programa se referindo as
principais notícias do Brasil e do mundo, quando na verdade o telejornal possui um conteúdo
local, mas assim como no programa Cidade Alerta, o Brasil Urgente extrapola os limites

geográficos, locais e regionais. O apresentador enfatiza a questão da transmissão em suas
falas, vejamos:
Meus amigos e minhas amigas da Band, muito boa tarde, muito obrigado pela licença
que você me concede a partir de agora com as notícias do Brasil e do Mundo
(Datena, Brasil Urgente)42.

Por se tratar de um telejornal com transmissão nacional pode-se levar em conta que o
Brasil Urgente transmita notícias de interesse nacional, no entanto, a pauta do programa nas
edições analisadas não deixa dúvida de que se trata de um programa regional ou até mesmo
local, pois as matérias, quase em sua totalidade, dizem respeito a ocorrências na capital
paulista, ou no máximo, de coberturas pontuais no interior do Estado de São Paulo.
Essa posição adotada pelo programa nos leva a pensar a noção de contexto
comunicativo, pois, além deste servir para determinar os lugares de fala entre enunciadores
(mediadores do programa) e enunciatários (audiência presumida do programa) determinando
os lugares de fala de cada um, ou seja, as circunstâncias espaciais e temporais em que o
processo comunicativo se dá, ele serve também, para regular o que vai ser dito a partir do
reconhecimento, tanto por parte do programa quanto do receptor, da sua competência cultural,
daquilo que é partilhado.
Isto posto, podemos inferir que Datena, ao dizer aos seus telespectadores que eles
estão conectados com as notícias do “Brasil e do mundo”, faz parte da estratégia do programa
para construir um público diferente do Cidade Alerta e ampliar a sua audiência. Pois, sabemos
que a maior parte da cobertura realizada pelo telejornal se concentra na produção jornalística
na cidade de São Paulo, e, à vezes, na região metropolitana do Estado de São Paulo. Assim
como o seu concorrente, a predominância das notícias diz respeito a temas ligados à questão
da violência urbana e da segurança pública dos grandes centros. Portanto, o telejornal não
poderia estar levando aos telespectadores as notícias do Brasil e do mundo. Assim, para
entender o contexto comunicativo do Brasil Urgente, é necessário entender como o sujeito
(enunciador representado pelo mediador do programa) que tem a voz reconhece o “outro”
(enunciatários representados pela audiência) e se posiciona no texto. O contexto comunicativo
deve ser valorizado para melhor compreender a relação entre o telejornal e seu público, além
de deixar claro quais são os locais de fala tanto dos produtores quanto dos receptores do
programa.

42

Esta expressão tem sido usada por Datena para abrir o programa.

O apresentador discute os problemas relacionados à capital paulista ou ao Estado de
São Paulo como se fossem problemas nacionais, generalizando questões de nível micro, como
a segurança na capital paulista – ainda que a cidade de São Paulo seja a maior do país – para o
nível macro, procurando estabelecer um diálogo e abarcar um público cada vez maior.
Um outro elemento que nos auxilia a compreender o endereçamento do programa e o
contexto comunicativo é o cenário. Como no Cidade Alerta, o cenário do Brasil Urgente é
muito simplificado e compacto, em tons de prata, azul e vermelho. O cenário é composto por
vários retângulos que formam um painel com imagens da cidade de São Paulo, deixando
claro, mais uma vez, para quem o programa é, especialmente, endereçado. Pode-se notar,
também, entrecortando as imagens da metrópole, várias telas de projeção, em que fica exposto
o selo do programa com a inscrição em perspectiva, Brasil Urgente. Nessas telas são rodados
os VTs e as matérias que o apresentador acompanha ao longo do programa, seguidos de
comentários sobre os assuntos abordados, realçando o caráter opinativo do telejornal e
ratificando quem está no controle do programa, ou seja, o mediador.
É possível perceber ainda na composição do cenário três telas de tamanhos diferentes
e dispostas assimetricamente, elas têm a função de preencher o espaço que não possui nenhum
tipo de bancada, mesa ou cadeiras. Aparece ainda na composição do cenário do programa, o
selo da emissora Bandeirantes, no canto superior direito do vídeo, com uma pequena inscrição
de “ao vivo”, que é mais um recurso do programa para garantir uma idéia de imediaticidade,
de veracidade e emergência na cobertura dos fatos. Uma outra pequena vinheta aparece no
canto superior esquerdo do vídeo com a inscrição “Exclusivo”, que fica piscando o tempo
todo, e busca chamar a atenção do espectador, quando as imagens mostradas nas matérias são
capturadas no momento em que o fato acontece ou em primeira mão, reforçando assim o
nome do próprio programa, que sugere urgência na cobertura dos fatos e de exclusividade da
notícia. Como dissemos, todos os elementos que aparecem no vídeo fazem parte do cenário e
auxiliam na relação do contexto comunicativo entre o programa e a sua audiência, além de
servir como importante mediador sígnico, pois, como vimos, tanto a forma, quanto as cores
dos cenários interferem no endereçamento do programa (ver Szpacenkopf, 2003; Jost, 2004,
Guimarães, 2003).

Figura 16. Imagem do cenário com apresentador em Primeiro Plano.

Figura 17. Imagem do cenário duas perspectivas:Plano Americano e Plano Aberto.

Como dissemos no capítulo anterior, os cenários são feitos para ressaltar a figura do
mediador. Desta forma, Datena mantém uma postura de destaque no vídeo. As notícias são
apresentadas por ele de pé, assim como Marcelo Rezende no Cidade Alerta. O uso do
enquadramento de câmera em primeiro plano também é mais freqüente, sobretudo, quando o
mediador se exalta e quer obter uma maior proximidade e intimidade com o telespectador, o
que Machado (1996, p. 105-106) denominou de “distancia íntima”.
Um outro elemento que auxilia nos enquadramentos de câmera é a apresentação das
notícias de pé. Este recurso é muito comum em programas de jornalismo popular, a exemplo
do próprio Cidade Alerta e Linha Direta, e programas regionais como os baianos, Balanço
Geral, Jogo Aberto, Bom dia Bocão, etc. Este recurso é uma forma do mediador obter uma
performance que amplie as suas expressões diante das câmeras, permitindo maior mobilidade
e maior expressão corporal.
Outra estratégia utilizada no endereçamento do programa é a interatividade, que
também está ligada ao contexto comunicativo do programa. O Brasil Urgente possui duas
estratégias de interatividade com o telespectador que são o “Fale com o Datena” e o “Pisque
Band”. Ou seja, a identificação da audiência é solicitada de forma ativa, ora pela participação
do público via telefone e ao vivo dentro do programa, ora pelo apelo a interatividade
televisual sob forma de sondagem expressa de opinião, como o pisque Band, e ainda por meio
do comportamento do apresentador que fala com o pessoal da produção do programa no
estúdio, simulando uma situação de auditório.

O recurso “Fale com o Datena” é disponibilizado para o telespectador por meio do
número de telefone do programa 3153-5301 que é colocado no vídeo para que o telespectador
possa ligar e dar a sua opinião sobre os casos que estão sendo mostrados no ar e sobre as
opiniões do mediador. Desta forma, Datena convoca o público a participar do programa não
só como um telespectador que ouve e observa o que está sendo mostrado, mas como um
personagem coadjuvante que tem o direito de opinar sobre as matérias mostradas ao longo do
programa e ainda fazer denúncias. Esta é sem dúvida, uma das grandes diferenças entre o
Brasil Urgente e o Cidade Alerta.

Figura 18: Momento do “Fale com Datena”. Cena da mulher
que morreu na frente do pronto socorro por falta de atendimento.
Datena: Alô, quem tá na linha? Fala meu amor!
Telespectador: Aqui é a Dona Maria Tereza. Olha eu estive nesse pronto socorro na
terça-feira a noite, com o meu marido passando mal...
Datena: Oi mais gente na linha? Alô falo com quem?
Telespectador: Salomé!
Datena: Salomé você fala de onde?
Telespectador: Jardim Minas.
Datena: O que você acha disso aí?
Telespectador: Eu acho um absurdo, a pessoa só porque não tem dinheiro para
pagar na hora, tem que morrer na porta do hospital.
Datena: Alô? Quem tá na linha, alô? Quando eu perguntar quem está na linha por
favor responde, por favor, eu não tenho o nome de quem é. Tô colocando direto no ar,
oi? Atenção tem alguém segurando a linha, se quiser falar comigo tudo bem, se não,
desliga, tem mais gente tentando querendo falar.
Alô, quem fala?
Telespectador: Alô, é a Maria da Rosa.
Datena: Maria da Rosa, fala de onde?
Telespectador: Falo aqui de Guarulhos.
Datena: O que achou disso Maria da Rosa?
Telespectador: Ô Datena, eu acho que isso é um absurdo, é uma coisa que não tem
jeito mesmo, a gente fica revoltado quando vê uma coisa dessas... (Brasil Urgente,
19/05/05).

Já o “Pisque Band” é um recurso inovador utilizado pelo programa, em que o
mediador pede para que os moradores acendam e apaguem as luzes de suas casas como uma
forma de protesto e de indignação contra os gestores públicos. Este recurso só funciona se o
programa estiver com um link ao vivo no bairro ou rua em que está sendo mostrado no
programa, desta forma, o telespectador vai perceber que é a sua rua ou o seu bairro e atenderá

as interpelações do mediador. O “pisque Band”é muito utilizado nos casos de alagamento e
enchentes na cidade de São Paulo. Uma outra utilidade deste recurso é dar visibilidade e
medir a audiência ao vivo do programa, pois no momento em que o morador pisca as luzes de
sua residência demonstra que ele está sintonizado no programa. Cabe ressaltar que estes
elementos situados no interior do programa servem também para situar o contexto
comunicativo do programa, deixando claro o lugar de fala tanto do enunciador quanto dos
enunciatários. O pisque Band é um recurso importante no endereçamento do programa, visto
que, a audiência é interpelada a expressar a sua revolta e descontentamento com “os políticos”
e “administradores públicos” ao vivo, concedendo um lugar de fala reconhecido tanto pelo
programa quanto por ela mesma que confere a sua participação.

Figura 19: Os pontos brancos são os moradores
piscando as luzes de suas casas em sinal de protesto
Datena: A Band prestando um serviço de utilidade pública pra você. O pessoal
piscando Band aí, revoltado com essas enchentes que acontecem na capital. Isso não
é só em Osasco não, zona Leste está debaixo d’água. O pessoal do pisque Band
revoltado, olha. Quem tiver revoltado com essa situação de enchente pisque Band aí,
vai piscando! Pisque a sua revolta contra essa situação, desses políticos que não
fazem nada. Aí em Osasco então é brincadeira. Daqui a pouco vou mostrar a zona
Leste... (Brasil Urgente, 24/05/05).
Datena: ...você quer ver um negócio, abre aí por favor meu amigo, quem tiver
contrário as administrações públicas que nós tivemos até hoje aqui na capital
paulista que pisque Band. Não só na capital mas aí em Osasco, quem tiver insatisfeito
com o trabalho da prefeitura pisque Band. Tá todo mundo a favor do prefeito pelo o
que eu tô vendo. Olha agora começou a piscar...quem tiver insatisfeito com o prefeito
pisque Band, mete o dedão no interruptor aí meu filho, vamos pelo menos protestar,
vamos protestar o brasileiro precisa aprender a protestar os seus direitos. Olha virou
um pisca pisca, o prefeito está mal na fita aí, o senhor está mal na fita, tá ruim na fita
senhor prefeito. Prefeito olha o que tem de gente piscando contra o senhor aí, olha lá,
impressionante, lamentável... (Brasil Urgente, 24/05/05).

Nota-se nas falas supracitadas do apresentador, não só o emprego coloquial da
linguagem para alcançar um público vasto, mas também, a visão que o programa tem do
ponto de vista da concepção política do receptor/audiência, que acredita que piscar a lâmpada
está fazendo um protesto e expressando a sua revolta.

Vale ressaltar que este tipo de relação entre o programa e a sua audiência só é
possível, sobretudo, por três fatores: o primeiro, os recursos técnicos a serviço do jornalismo,
ou seja, o modo como as emissoras lidam com as tecnologias de imagem, som, transmissão e
captação de informações, sobretudo nas transmissões ao vivo; um segundo fator, o formato de
apresentação da notícia, que dá pistas sobre que tipo de jornalismo é realizado pelo telejornal;
por fim, os recursos da linguagem televisiva, isto é, o modo como o Brasil Urgente lida com
as tecnologias de imagem e som colocados a serviço do jornalismo e a maneira de exibir para
o telespectador o trabalho empregado na produção da notícia que são fortes componentes de
credibilidade do programa, funcionando como um importante dispositivo de atribuição de
autenticidade.
Desta forma, além do peso da cobertura ao vivo no Brasil Urgente, é também
importante perceber como os recursos da linguagem televisiva são empregados na produção
das notícias, desde a edição das matérias até a sua exibição. As matérias são editadas quase
sempre para causar impacto no telespectador, com o uso de imagens chocantes, com textos
emotivos, e com uma trilha sonora de suspense como pano de fundo. Determinadas matérias,
como as de perseguição policial, são ditadas pelo ritmo da música colocada na edição. Outro
elemento que ajuda na edição do programa é a quantidade de imagens adquiridas pelo
telejornal, pois este conta com muitos recursos tecnológicos e humanos à sua disposição,
como o helicóptero Band I e com as motolinks.
Do ponto de vista do conteúdo do programa, o Brasil Urgente é um programa
temático, ou melhor, um telejornal temático, como o Cidade Alerta, em que predomina o foco
jornalístico na violência urbana das metrópoles, especificamente, na cidade de São Paulo. As
principais ocorrências sobre a violência que aparecem no jornal são os casos de assassinatos,
homicídio, estupros, assaltos e acidentes de trânsito. O programa não possui um esquema de
editorias por privilegiar uma programação temática. Além dos temas associados a violência
urbana aparecem também outros temas como os congestionamentos no trânsito e a falta de
infra-estrutura urbana (no caso de São Paulo o problema dos alagamentos devido às
constantes chuvas) ou até mesmo, matérias sobre esportes, ao levar um comentarista de
futebol para falar de um determinado jogo43.
Uma outra questão é que nas edições analisadas, o programa não obedece a um padrão
definido para os formatos de apresentação da notícia, como o formato clássico de cabeça, off,
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É importante ressaltar que, no período analisado, a participação de um entrevistado no estúdio com um tema
extra violência só foi constatada uma vez, este caso exclusivamente.

passagem, nota pé, ou mesmo o tempo de duração das matérias, que também é bastante
variável, assim como a quantidade e a duração dos blocos. As matérias em boa medida são
mostradas por meio de “planos seqüência” em que o repórter vai narrando o acontecimento à
medida que as imagens vão sendo mostradas44. Uma articulação entre o formato de
apresentação da notícia ao vivo seguida da participação do apresentador com os comentários
sobre os casos mostrados. Esse tipo de organização adotada pelo programa reforça ainda mais
o caráter personalista do telejornal na figura do seu apresentador, sobretudo, no peso da
oralidade dentro do Brasil Urgente e da experiência com os programas de rádio, porta de
entrada de Datena para o jornalismo.

3.2 – A performance cênica do mediador e o texto verbal

Paulista de Ribeirão Preto, José Luiz Datena começou a sua carreira como jornalista
esportivo. O primeiro trabalho foi em uma rádio em sua cidade natal. Ele era repórter do
programa Plantão Esportivo, onde também exercia a função de locutor. Ainda em Ribeirão,
trocou a rádio pela televisão. Além das reportagens esportivas, passou a cobrir outros temas.
Foi justamente uma reportagem sobre um lixão da cidade que deu a ele o primeiro de dois
prêmios Vladimir Herzog de jornalismo.
Mas foi como jornalista esportivo que José Luiz Datena estreou na Rede Bandeirantes,
onde atuou como repórter e locutor, participando da cobertura dos principais eventos
esportivos no Brasil e no exterior, quando a Bandeirantes ainda sustentava a bandeira de canal
do esporte. Um fato curioso na vida de Datena é que foi ele quem criou o apelido que a
emissora de João Saad carrega até hoje: Band.
Em 1996, entrou para a equipe de esportes da Rede Record. Em 1998 viria a
apresentar o programa de jornalismo policial Cidade Alerta após ganhar notoriedade na
emissora.
O apresentador retornou para a Bandeirantes no ano de 2000 e em dezembro de 2001
passou a comandar o programa Brasil Urgente, com um estilo próprio de apresentar e
comentar as notícias, mantendo-se à frente do programa com opiniões polêmicas e
conservadoras que poderão ser vistas mais a frente. Datena atua também na Bandeirantes
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como narrador esportivo, especialmente, na cobertura dos jogos de vôlei da liga brasileira e
mundial.
Sem dúvida um dos atrativos do programa Brasil Urgente é o papel desempenhado por
Datena, na maneira de apresentar e comentar as notícias. Enquanto mediador do programa ele
desenvolve um papel crucial, visto que o conteúdo jornalístico do telejornal policial costuma
ser repetitivo e pouco elaborado. É a sua competência cênica que busca manter a audiência do
programa, pois prende a atenção o tempo todo do telespectador, auxiliado pelo clima de
suspense nas reportagens, superdimensionando os fatos e emitindo opiniões sobre o que está
sendo informado ao público. De acordo com Gomes,
Sem dúvida, em qualquer formato de programa jornalístico na televisão, o
apresentador é a figura central, aquele que representa a “cara” do programa, e que
constrói a ligação entre o telespectador e os outros jornalistas que fazem o programa.
Assim, para compreender o modo de endereçamento, é fundamental analisar quem são
os apresentadores, como se posicionam diante das câmeras e, portanto, como se
posicionam para o telespectador (Gomes, 2003, p.7).

As opiniões de Datena veiculam um discurso em defesa da ética, da moral e da
honestidade, mas também a defesa de penas mais duras para os criminosos, como a pena de
morte. Ele se posiciona no lugar de juiz da sociedade, como aquele que julga os indivíduos,
substituindo ou tentando substituir as instituições – a exemplo do próprio Poder Judiciário –
que controlam e disciplinam os desvios sociais.
O Brasil Urgente procura, assim, estabelecer um pacto com o telespectador de
constante vigilância social, de jornalismo investigativo/denúncia e de júri popular. A noção de
prestação de serviço é pactuada na medida em que o programa busca “defender” os interesses
dos cidadãos, cedendo, inclusive, espaço para o telespectador expressar a sua indignação e
para protestar no programa. A noção de júri aqui se deve ao fato do mediador do programa,
por meio de suas opiniões, sentenciar ali mesmo, diante das câmeras, os “criminosos”, estes
que, por sua vez, ainda nem foram julgados, mas são condenados pelo tribunal midiático do
Brasil Urgente. A lógica buscada pelo programa é semelhante ao do seu concorrente, que em
boa medida se estrutura nos pilares da vigilância e da punição (Foucault, 1987).
Por um lado, a dramatologia da televiolência é particularmente notável através da
postura presunçosa, da voz altissonante, do gesto contundente daquele que fica
encarregado de apresentar e, sobretudo de comentar as imagens, recebendo ainda o
apoio de um fundo sonoro estrondoso (retumbante) esquartejado entre músicas de
suspense e sirenas de viatura de policial. Neste caso, o profissional assume
simultaneamente tanto o papel de tabelião público, registrando os atos de violência no
cartório jornalístico, como aquele do juiz que sanciona no tribunal televisual, além das
suas obrigações corporativas em alertar, denunciar, informar (Joron, 2004, p.55).

Assim, como o mediador do programa Cidade Alerta, o apresentador do Brasil
Urgente possui uma performance parecida, ambos sempre se valem de diversos recursos para
ter a atenção dos espectadores. No entanto, Datena consegue ir um pouco além, tanto na
articulação retórica do texto, por meio dos comentários e opiniões, quanto na “performance
cênica” desempenhada por ele de forma competente no estúdio do programa. A própria
imagem de Datena, sempre com ternos escuros, no vídeo é agressiva e intimidadora, ao
mesmo tempo em que passa uma idéia de responsabilidade e confiança para a audiência. O
gestual agressivo diante das câmeras, a aparência de estar irritado ou indignado após ver
determinadas matérias, também estará presente na performance do mediador. Este
comportamento auxiliará o apresentador a ser enfático em suas opiniões, consideradas
naquele momento como as mais acertadas por ele. A noção de “apresentador moderno ou
meta-enunciador” de Verón (1983) como vimos, também não é suficiente para dar conta da
expressão corporal de Datena, visto que o Brasil Urgente não possui um amplo cenário que
possibilite toda a mediatização do corpo, sobretudo, porque os enquadramentos de câmera no
Brasil Urgente ficam restritos ao primeiro plano e ao plano americano. Mais uma vez, o que
merece destaque é a competência cênica de Datena, ou melhor, a performance cênica do
mediador.
Essa expansividade corporal de Datena chega ao ponto dele “dá banana” com os
braços para funcionários de um pronto socorro na zona leste de São Paulo. A matéria era
sobre uma mulher que teria morrido na calçada por falta de atendimento, e funcionários do
hospital pareciam não se importarem com a situação e foram flagrados pelo repórter do Brasil
Urgente criticando Datena. Essa matéria foi ao ar no dia 19 de maio de 2005. Veja o trecho da
gravação flagrada pelo repórter:
Funcionário Y: na verdade eu estava em casa quando o chefe da equipe, que é
Rubens me ligou. Rubens que me ligou dizendo o que tinha acontecido. Já chamei a
assessoria de imprensa comunicando que uma pessoa tinha falecido na frente do
pronto socorro. Amanhã a manchete vai ser ‘Paciente aguarda na fila e morre no
Pronto Socorro Santana, com certeza’. Morre um na fila do INPS também e não
aconteceu muita coisa.
Funcionário X : Isso também não vai dar muita coisa não, só o Datena que vai meter
o pau manhã... Esses vagabundos que não atendem (risadas) só o Datena.

Figura 20. Momento em que a equipe do hospital é flagrado e em seguida a
reação de Datena que irritado “dá banana” para funcionários do pronto socorro.

Em seguida, Datena dispara o seguinte comentário, sem poupar nenhum adjetivo:
Datena: eu quero saber quem foi o palhaço que falou isso aí. Gostaria de saber quem
foi o palhaço, o insensível, o imoral que falou isso aí. E eu espero que a polícia
também queira ver quem falou isso aí. Quem estava lá que falou isso aí, quem foi o
palhaço, o imbecil, o idiota, o imoral, o insensível que tinha na porta do pronto
socorro. Que diz também na matéria que se não fosse a PM os caras não iam dizer
que ela morreu lá fora, iam dizer que ela morreu lá dentro, entendeu? Eu quero saber
se a polícia vai ter o interesse e, entendeu, de descobrir quem é o dono dessa voz aí, o
dos donos dessas vozes, que todos eles estão gozando a nossa cara, não é a minha
cara. Eu já cansei de falar aqui, isso acontece mesmo. Eu meto o pau em bandido,
bandido fica rindo lá do outro lado. Ah esse gordão, bobão, fica me metendo o pau,
não adianta nada, não adianta nada... esses corruptos safados, uma banana aqui
para vocês seus vagabundos, sem vergonha (Brasil Urgente, 19/05/05).

Comportamento semelhante o mediador teve ao pedir a pena de morte de um possível
criminoso no programa exibido no dia 24 de maio de 05. Datena faz um gesto indicando que o
acusado deveria ser morto, pois não poderia mais conviver em sociedade e nem merecia ficar
preso. A indignação do apresentador aumenta após ver o depoimento do rapaz acusado de ter
estuprado seis mulheres e matado duas, ao dar risadas na delegacia.

Figura 21: Datena pedindo a pena de morte para o acusado de
estupro e homicídio, após vê-lo dando risadas no depoimento à polícia.

O apresentador furioso não se contém e dispara, contra o possível estuprador ao ser
flagrado dando risadas pela câmera do Brasil Urgente no momento em que dava o
depoimento à polícia, o seguinte comentário:
Comentário (Brasil Urgente, 24/05/05).
Você pára essa imagem que eu quero mostrar a cara do crime. Não é o que eu falei.
Estuprador, vagabundo, sem vergonha e que matou, depois fala rindo. Matou filha
de alguém, mãe de alguém, neta de alguém, que matou bizarramente e fala rindo.
Depois querem defender, porque que eu vou alimentar um vagabundo desses na
cadeia, por que eu vou alimentar um vagabundo desse na cadeia? Isso aí é gastar
dinheiro com um cara que mata alguém. Volta no ponto dessa cara rindo, estuprador,
volta nele rindo. Por que você vai pagar comida, nós contribuintes, pagar comida de
um vagabundo desse na cadeia. Senta esse sujeito numa cadeira elétrica e trucida o
cara. Bota 3 mil volts, não é? Derrete esse vagabundo! Você quer ver ele falando da
mulher que ele matou?

Comentários desse tipo são comuns em todas as edições analisadas, principalmente,
nos casos de crimes considerados hediondos, Datena parte diretamente para a defesa da pena
de morte ou da prisão perpétua para os acusados, aqui considerado por ele “criminosos”.

Comentário (Brasil Urgente, 16/05/05)
Olha aqui, sujeito de fala mansa, diz que é tranqüilo, pessoa de paz, só matou seis.
Disse que tem que matar mais uma. É aí que devia ter pena de morte, isso aí, o que
sobra disso aí? Se fizerem um laudo psiquiátrico e esse cara for considerado normal e
só mau, porque ele pode ser só mau. Se ele for considerado abalado
psicologicamente, com problemas psicológicos e tal, ele que fique perpetuamente
preso no hospital psiquiátrico pro resto da vida. Agora se ele for só mau, que parece
que ele é, não sei, não posso definir, já que ele fala tanto no diabo, no capeta, porque
que não manda ele encontrar com o capeta logo, concorda comigo? Senta numa
cadeira elétrica, uma injeção letal, vai lá se você gosta tanto dele, vai lá morrer
abraçado com ele. Um cara que matou seis mulheres e diz que é um cara calmo, pena
de morte para um cara desse. Se ele não for maluco, se ele for mau, só mau,
entendeu, eu tô errado no que eu tô falando? Se eu botar um telefone no ar aqui vai
estourar de gente dizendo a mesma coisa que eu tô dizendo. Ora, matou seis mulheres
e ainda quer matar mais uma.
Comentário (Brasil Urgente, 17/05/05)
... é a pena de morte que tá na mão do bandido, tá na mão do bandido, que é
executor, que é juiz, aplica a pena e é executor da pena no mesmo momento. Essa é
a pena de morte que tem no Brasil. Por isso que em alguns casos eu defendo a pena
de morte sim. Pra quem comete crime absurdo e tira a vida de graça. Tinha que ser
a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, meu irmão e daí por diante. Matou o
moleque porque o moleque demorou para tirar o chaveiro do bolso, ora bolas, e aí
ham?
Comentário (Brasil Urgente, 24/05/05)
É por isso que eu não tenho nem dó nem pena de estuprador, você viu que a moça
passou mal no momento da reconstituição, dizendo quem tem que ter pena de morte.
Em casos como esses aí não afastaria essa possibilidade. O que vai fazer com
estuprador, vagabundo que acaba com a vida das pessoas, não é? Ele tem direito
inclusive, se quiser, até de matar e de certa forma já matou. Porque quando se
estupra mata, mata uma pessoa em vida. Mata seus sonhos, mata seus sentimentos,
mata sua vida toda. A sua memória ficará definitivamente marcada pelos atos de um
crápula, sem permissão de e comete um crime bárbaro, hediondo e canalha. Por isso,
que eu não tenho pena de um vagabundo desses.

Datena não perde a oportunidade de buscar o convencimento do telespectador através
de um texto emotivo e uma postura inquisidora diante dos acontecimentos, ao fazer referência
ao sofrimento das vítimas, que poderia ser qualquer um de nós, e convida o telespectador a
dar a sentença da pena de morte juntamente com ele ao interpelar o telespectador com as
seguintes expressões: “Entendeu? Concorda comigo? Eu tô errado no que eu tô falando?”
Portanto, é muito comum o uso de uma linguagem sensacionalista e carregada de apelos
dramáticos por parte do apresentador e dos repórteres durante o programa. As falas de Datena
sempre vêm acompanhadas de gírias e expressões popularescas como vimos, sendo assim, o
uso de expressões generalizadas e carregadas de adjetivação também fará parte do seu texto e

do texto dos repórteres como veremos mais a frente, essas características foram notadas em
todas as edições analisadas.
Pode-se conferir este tom também na edição do dia 13 abril de 2005, quando o
apresentador diz: “cretino e imbecil existe em qualquer lugar do mundo [...] esse aí é um
canalha, um crápula”. Estes comentários referem-se a uma matéria sobre vandalismo no
futebol, em que um torcedor atirou um rojão no goleiro Dida. Em outra matéria intitulada de
“Preso é transferido de avião para o interior de São Paulo”, Datena dispara contra o acusado
“o preso que se dane, ele deve ter dado motivo para estar ameaçado de morte”. A impressão
que se tem é de que para Datena, o fato do cidadão estar preso ou ser acusado de cometer
algum crime, o indivíduo deixa de ser considerado como ser humano, e passa a ser uma outra
categoria a parte, a de criminoso, sem história e sem passado.
Desta forma, assim como Marcelo Rezende, é comum Datena adjetivar os acusados
dos crimes e sentenciá-los enquanto culpados antes mesmo de serem julgados e pedir a pena
de morte ou a prisão perpétua para eles. Portanto, chamar os acusados de “bandidos,
assassinos, estupradores, criminosos, ladrões, imbecis, maníaco, palhaço, idiotas”, é algo
“natural” para os apresentadores. Além disso, Datena também não economiza nos adjetivos
quando se trata de criticar autoridades e dirigentes públicos e chama os mesmos de corruptos,
incompetentes, sem vergonha, vagabundo, dentre outros adjetivos. Uma das diferenças entre
José Luiz Datena e Marcelo Rezende é o perfil mais combativo e de enfrentamento de Datena
com relação às autoridades. Essa é mais uma característica do pacto firmado entre o Brasil
Urgente e a sua audiência, de buscar fazer um jornalismo mais combativo45.
No entanto, o perfil inquisidor do apresentador do Brasil Urgente fere a questão ética
da profissão do jornalismo, como por exemplo quando o mesmo incrimina, ao vivo, um
indivíduo, sem que este tenha cometido algum crime, ou pelo menos tenha sido condenado
pela Justiça.
O risco de incriminar alguém em um programa jornalístico antes do acusado ser
investigado e julgado pela Justiça pode resultar em erros graves por conta do programa e do
jornalista e trazer sérias conseqüências para o acusado injustamente. Foi exatamente o que
aconteceu numa matéria exibida na edição do dia 19 de abril de 2005, a manchete era a
seguinte: “Mistério na morte de um bebê recém-nascido”.
Cabeça da matéria: Mistério na morte de uma criança recém-nascida, de apenas dez
dias. Esse caso, mas é um caso terrível em, esse caso é um terrível de maus tratos de
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Voltaremos a tratar dessa questão mais a diante, quando abordaremos a edição do dia 24/05/05, sobre as fortes
chuvas na cidade de São Paulo e o conflito entre Datena e o prefeito José Serra.

criança, ou pelo menos é o que parece ser. Se for confirmado o que estão pensando
que seja, na linha do que a polícia está investigando, é um caso terrível. Que nós
temos casos de maus tratos de bebês, principalmente, com aquelas babás que tomam
conta e tal, imagina pai e mãe que chegam bêbados dentro de casa e espancam os
filhos. São casos que tem todos os dias aí, eu até fico meio chocado em mostrar, mas
um bebê de dez dias foi encontrado morto (Datena, Brasil Urgente, 19/04/05).

Imagem de Michele
em
desespero,
choran- do muito.
Repórter na frente
da casa da criança.
BG com música de
suspense.

Os
objetos
que
pertenciam ao bebê
são
mostrados,
busca
do
apelo
emocional.

Mais
uma
vez,
Michele
aparece
desesperada,
chorando muito, o
repórter
explora
muito o choro da
mãe da vítima.
Mostra a imagem de
Airlon como se ele
fosse
realmente
culpado, antes de
ser julgado.

Manchete – Mistério na
morte de um bebê recémnascido
Off 1
Michele Bonifácio é uma mãe
desesperada. O filho dela de
apenas
dez
dias
foi
assassinado dentro de casa.
Sonora – Michele Bonifácio
(mãe do bebê).
Eu não sei não moço, só
Deus que sabe, eu não sei, a
justiça de Deus vai ser feita,
não é eu que tenho que
condenar
ou
inocentar
ninguém.
Passagem
O garotinho que iria chamar
João Pedro tinha apenas dez
dias de vida. Ele morreu por
estrangulamento e tinha uma
agulha enfiada no corpo.
Off 2
Este é o suspeito de ter
cometido o crime, Áirlon José
Mendes,
ex-vizinho
de
Michele, que já está com a
prisão temporária decretada.
Ele teria entrado na casa
quando a criança estava
sendo cuidada por uma
amiga de Michele. A mãe
dessa moça confirma essa
história.
Sonora – mãe da babá
Aí chega ele e fala pra ela
assim: sai pra fora. Aí ela
saiu. Acabou ele falou assim:
não fala nada pra ninguém,
nem pros vizinhos, nem pra
ninguém, porque se não eu
vou matar a sua mãe.
Passagem
Estamos entrando aqui na
casa da Michele, Michele
bastante emocionada. Aonde
que era o quarto do seu filho?
Sonora – Michele
Era aqui.
Repórter
Vamos entrar aqui, aqui era o

Tempo
total
matéria 2’: 30’’.

da

quarto da Michele e do bebê,
o carrinho, as coisas do
bebê.
Sonora – Michele
Quando eu saí, eu deixei ele
aqui em cima da cama,
cobertinho.
Quando
eu
cheguei essa manta estava
aqui, ele tava ali com o
rostinho todinho encoberto.
Quando eu puxei ele tava
com o nariz todo sangrando,
todo roxo. Aí eu catei ele e
saí correndo pedindo socorro
no meio da rua. Não sei de
onde que apareceu uma
viatura na hora, do corpo de
bombeiros e aí o bombeiro
catou e deu ele no meu
braço, ele ainda tava com
vida, só que ele morreu na
porta do hospital. Eu só
quero que Deus me ajuda a
colocar a pessoa culpada,
seja quem for ele, coloque
ele atrás das grades, só isso.
Off 3
Airlon, um vendedor de
tapetes, havia se mudado
com a mulher para outra casa
a pouco tempo. Foi aqui que
os policiais arrombaram a
porta e prenderam o rapaz,
que não queria se entregar.
Repórter
–
O
Airlon
confessou?
Sonora – Delegada
Não
Off 4
Mírian, a mulher de Airlon
não acredita que ele tenha
cometido o crime. Diz que as
desavenças entre Airlon e a
mãe da criança eram antigas.
Sonora – Mirian
Todo dia ela passava e
jogava indireta. Se a criança
dela chorava, passava no
quintal chorando, ele aqui
dentro de casa deitado, ela
falava que era ele que tava
batendo, nossa várias outras
coisas. O marido dela foi
mandado embora da firma,
ela falou que foi ele que foi lá
na firma... não foi ele, nossa,
eu tenho certeza que não foi
ele.
Off 5
A polícia também vai

investigar Michele, já que
Airlon apresentou alguns
álibes. A moça já esteve
presa na penitenciária por
uso e tráfico de drogas.

Vale observar que todo o conteúdo da matéria leva a crer que Airlon é o verdadeiro
culpado pela morte da criança, desde a forma como foi construída, reforçada pelos apelos
emocionais do texto e das imagens. Em seguida, Datena faz o seguinte comentário:
Mas você acha que a pessoa que matou um bebê que tem apenas dez dias de vida,
mata por estrangulamento e espeta uma agulha no bebê. Você acha que essa pessoa
se ficar um, dois, dez, trinta anos numa cadeia, vai sair recuperado de lá, você acha?
Qual é a sua opinião sobre isso? Uma pessoa que mata um bebê de dez dias, merece
outra coisa que não a pena de morte? Não é? Até bandido na cadeia que tá me vendo
agora diria a mesma coisa, que nem bandido admite um caso como esse. Eles têm
filhos, estão na cadeia mas tem filhos. Entendeu? O senhor e a senhora admite outra
coisa que não isso? Eu nunca fui favorável a defender a pena de morte, mas de uns
tempos pra cá, eu to me tornando frio, gelado, não tô agüentando mais ver isso...
Quem quer que seja, merece outra sorte que não essa? Merece continuar vivendo às
nossas custas na cadeia? Pra que? Quem comete um crime desses não tem
recuperação, é um crime bárbaro, mais do que bárbaro, mais do que hediondo, não
tem qualificação, matar um bebê de dez dias... morrer enforcada, espetada com
agulha. Ora meu Deus do céu, é um anjinho que tá ali, onde é que nós vamos parar?
Qual é a realidade que nós estamos enfrentando? Não dá mais para admitir esse tipo
de crime [...] (Datena, Brasil Urgente, 19/04/05).

Após todas essas evidências, não restaria dúvidas de que Airlon seria realmente
culpado pela morte do bebê, ele poderia até ser linchado se saísse à rua após a reportagem e os
comentários de Datena, que deixou claro qual pena deveria pegar o responsável pelo crime.
No entanto, na edição do programa do dia seguinte, o próprio Datena informa que houve uma
reviravolta no caso do bebê assassinado (embora não explique como foi essa reviravolta) e a
mãe da criança teria confessado o crime, após a polícia ter investigado os álibis, dados por
Airlon, de que a mãe da criança tinha passagem pela polícia por uso e tráfico de drogas, além
disso, não havia nenhuma evidência de que Airlon, de fato, tivesse cometido o crime. No
entanto, antecipando-se à ação da justiça, Airlon já havia sido julgado e incriminado ao vivo
para todo o país como um criminoso cruel e sem escrúpulos, sentenciado por Datena e pelo
repórter responsável pela matéria. Além das posições tomadas pelo apresentador em pedir a
condenação do suposto acusado, o telespectador é interpelado por meio de uma construção
narrativa melodramática e sentimental. Desta forma, o texto verbal do apresentador e dos
repórteres sempre apresenta algum tipo de apelo sensacionalista, além de um apelo emocional
e dramático, a depender dos envolvidos nas reportagens. Com lembra Gomes (2003),

Explora-se a presença do repórter no palco do acontecimento como uma estratégia de
autenticidade e como um símbolo da capacidade de cobertura da equipe jornalística.
As reportagens, que fornecem um relato ampliado de um acontecimento, mostrando
causas, correlações e repercussões, são utilizadas em menor grau nos telejornais, mas
parecem particularmente comuns nos programas de jornalismo temático (2003, p.10).

Embora os programas temáticos possam realizar relatos mais amplos na cobertura
jornalística, não foi o que aconteceu na matéria supracitada, em que a principal fonte ouvida
foi a própria responsável pelo assassinato da criança, a mãe.
Como vimos, a figura do apresentador é central na condução do Brasil Urgente pois é
ele quem dá o tom e a cara do programa. No entanto, parte das características do telejornal
estão diretamente relacionadas às atividades dos repórteres, produtores, editores e técnicos,
sobretudo, porque um telejornal é um produto coletivo.
Várias características na construção do tom do programa são partilhadas entre o
mediador e os repórteres, a exemplo do uso dos temas abordados e de um texto emotivo e
sensacionalista. Um outro fator é a maneira como as imagens e sons são editados nas
matérias, buscando uma linguagem apelativa e dramática para envolver o telespectador.
Vejamos alguns exemplos da construção das matérias pelos repórteres e os comentários do
mediador:
Manchete – Casal é queimado vivo (Brasil Urgente, 16/05/05)
Madrugada de domingo, Rafael Sartore e a namorada Caroline Bulhões estão
na casa dos pais de Rafael, que estão de viagem ao Estado do Paraná. O
casal dorme tranquilamente, são três horas da manhã. De repente a casa é
invadida por dois homens, um deles porta uma arma e ameaça o casal, é
Madone Gonçalves de Lima, ex-cunhado de Rafael, ele veio aqui para se
vingar. Tudo porque a irmã de Rafael, Fernanda, não quer voltar a viver com
ele. Mardone tira o casal da residência, amarra Rafael e a namorada e os
leva para um local ermo, na Zona Leste da capital paulista. Lá com crueldade
e frieza Madone joga gasolina tanto em Rafael quanto na namorada, depois
ateia fogo. O casal sai correndo pelas ruas em chamas, Madone também põe
fogo no automóvel para despistar e depois foge. Rafael tem 70% do corpo
queimado, Caroline foi toda carbonizada, os dois morrem no hospital. A
polícia caça os assassinos. Mardone já tem passagem pela polícia por
assassinato. Mardone cumpriu apenas três meses de prisão na penitenciária
de Carapicuíba, ele também já havia matado uma ex-namorada.

Este trecho trata-se do off de uma nota-coberta, as imagens que ilustram o
texto são feitas por meio de reconstituição, recurso utilizado com freqüência pelo
telejornal quando não dispõe de imagens factuais sobre o fato. As imagens são
ditadas pelo ritmo frenético do texto e da música em tom de suspense e terror. Por
se tratar de uma simulação as imagens aparecem desfocadas e aceleradas devido
ao efeito de edição. Logo em seguida aparece o repórter na casa dos pais de uma

das vítimas, extraindo os apelos emocionais do choro dos familiares. Neste
momento, Datena interrompe e faz um desabafo da sua vida pessoal:
Tive a minha casa assaltada ontem, o sujeito entrou com uma arma na
cabeça do meu filho, poderia ter matado o meu filho. Um crápula, um
canalha, um bandido sem vergonha, que tá lá e tomara que seja preso, não
sei quanto tempo vai ficar na cadeia, mas tomara que fique preso, eu poderia
ter perdido o meu filho ontem... é duro, o sujeito estava preso na cadeia, ficou
preso três meses por matar a namorada, saiu para matar o filho dele e a
moça queimada, os dois queimados. Você viu a testemunha dizendo que
conversava com os dois enquanto estavam morrendo queimados. Deus me
livre e guarde, este é o estágio que nós chegamos do ser humano, não sei
se pode chamar isso de ser humano. (Brasil Urgente, 16/05/05).

Novamente, Datena se refere ao criminoso como se não fosse um ser
humano e fizesse parte de outra classificação, ou seja, ser criminoso não parece ser
considerado por ele como ser humano.
Ainda nesta edição, Datena chama uma entrevista com um homem acusado
de matar e estuprar seis mulheres, a cabeça da entrevista dizia “Homem diz que fez
pacto com o diabo para matar sete”. É comum o programa associar alguns crimes
hediondos com práticas ligadas à magia negra. Podemos inferir que esta associação
se deve, sobretudo, a religiosidade das classes populares brasileiras, afinal, o Brasil
é o maior país católico do mundo ou, ainda, a traços culturais dessas classes como
a crença em supertições e misticismos. Uma outra questão é o tratamento
sensacionalista dado as notícias ligadas a eventos para-normais ou temas religiosos
polêmicos como estratégias espetaculares para interpelar a audiência. Seguem
alguns trechos da entrevista feita por um repórter do Brasil Urgente com José
Vicente Matias, o Corumbar.

Figura 22: Momento da entrevista com
“estuprador” que fez pacto com o diabo.
Repórter: Foram seis mulheres que você matou, essas seis mulheres você
teve relação sexual com as seis ou foi só com a Catarina que foi a sua
paixão?
Acusado: Não, eu tive relação sexual com as seis, só que a Catarina e a
outra lá de São Luiz do Maranhão, que eu esqueci o nome dela agora. Ela
surgiu assim num momento. Ela trabalhava comigo pelas ruas...
Repórter: Você se sente uma pessoa violenta?
Acusado: Não.

Repórter: O país não pode te oferecer uma sela sozinho. No país a questão
carcerária, aqui você está de passagem, você não vai ficar aqui, deve voltar
lá para São Luiz. Mas, os companheiros de sela vão pensar, ele já matou
seis, pode me matar, você já pensou nisso, matar mais gente?
Acusado: Eu teria mais uma pessoa para matar, como eu já falei para a
polícia, para inteirar sete mulheres, mas eu não quero que isso aconteça não,
nem homem, nem mulher, nem ninguém.
Repórter: Seu compromisso com o diabo são sete mulheres, você matou
seis, essa mulher ela vai aparecer? Será escolhida por você, será escolhida
pelo diabo?
Acusado: Não, não vai ser escolhida por mais ninguém, nem por mim, nem
pelo diabo, nem por ninguém, porque eu quero ficar do jeito que eu estou
aqui.
Repórter: Mas você me disse que não consegue se conter, você não sabe as
coisas que você faz, não é verdade? Então você não pode decidir aqui que
não vai matar mais ninguém, tem mais uma.
Acusado: Não, mas agora eu tô assim, não tem como eu sair para a rua.
Repórter: O que precisa ser feito para te ajudar, para tirar esse compromisso,
o compromisso continua ou você já acabou esse compromisso com o diabo?
Acusado: O compromisso foi sete mulheres, mas quando eu fiz a cinco, a
seis, eu já sabia que a polícia estava atrás de mim. Eu vi pela televisão. A
ajuda que eu acho que eu preciso é tratamento.
Repórter: A, com certeza. Tratamento psicológico, com certeza, precisa ser
feito.
Acusado: As porradas que eu levei na cabeça, as visões que eu tenho com o
diabo, são muito reais, são muito vivas, é como se eu estivesse conversando
com você aqui, sabe, parece que ele aparece aqui como se fosse uma
pessoa, como se fosse você, aqui conversando comigo... as pessoas
aparecem pra mim assim normalmente, depois aparecem mortas no outro dia
do meu lado.

Essa entrevista é bastante ilustrativa a respeito da performance desempenhada pelos
repórteres do programa. Estar no local do acontecimento, utilizar um texto repleto de apelos
dramáticos, abordar os supostos “criminosos” de forma sensacionalista é uma prática comum
entre os repórteres do programa. No entanto, apesar da forte presença dos repórteres na
cobertura das matérias, em todas as edições analisadas o programa não credita o nome dos
repórteres no vídeo. O mais comum é Datena chamar as matérias via nome dos repórteres, por
exemplo, “me dá o Márcio Campos na delegacia”, como dissemos anteriormente, há uma
personalização do programa na figura do apresentador.
O Brasil Urgente prefere destacar os casos de estupro dentro do programa. Assim
como o caso do homem que fez pacto com o diabo foi destaque na edição do dia 16 de maio
de 2005, tratamento semelhante foi dado na edição do dia 24 de maio de 2005, em que um
homem também é preso, acusado de ter estuprado seis mulheres e matado duas. A manchete
da reportagem era “6 mulheres reconhecem o estuprador que se maquiava”. Após a matéria é
exibida também uma entrevista com o suposto estuprador, seguem alguns trechos da
entrevista.

Datena: Nós temos uma entrevista exclusiva com este estuprador sem vergonha.
Agora nesse exato momento, com esse estuprador que já confessou seis crimes. O
Márcio Campos está com o delegado lá na delegacia, no vt... O doutor me disse
agora que ele confirmou seis casos, mas podem ser outros casos. O bandido que
estuprava, batia nas mulheres, depois vestia, usava a calcinha, a roupa íntima delas e
se maquiava...

Figura 23: Momento da entrevista com o
“estuprador”que se maquiava e usava calcinha.

Repórter: Depois de assinar essa autorização para nos conceder a
entrevista eu pergunto pro Ricardo, você cometeu esses crimes?
Ricardo: Não senhor.
Repórter: Mas as vítimas afirmaram que sim.
Ricardo: Senhor, eu não cometi nada senhor, eu não fiz nada.
Repórter: Mas elas te reconheceram.
Ricardo: Só que eu não cometi nada. O único problema que eu tive é que eu já fiquei
preso e tava em condicional, pagando direitin.
Repórter: Você acha que alguém acusa uma pessoa do nada?
Ricardo: Eu não posso falar isso não. Só que eu não fiz nada disso não senhor.
Repórter: Por que três mulheres já vieram aqui na delegacia e te reconheceram
como autor de roubo, tentativa de estupro e um estupro consumado?
Ricardo: Não fiz nada, não fiz nada disso que tá me acusando.
Repórter: Você consegue olhar nos meus olhos Ricardo? É que os olhos dizem muito.
Ricardo: Dizem.
Repórter: Os seus estão dizendo o que nesse momento?
Ricardo: Estão dizendo que eu sou inocente.
Repórter: Tem algum problema que você lembra da sua infância Ricardo?
Ricardo: Não falo mais nada não senhor. A entrevista acabou, eu estou passando
mal.
Repórter: Por que tinha um batom e um pó compacto quando você foi preso hoje?
Ricardo: Eu não tô sabendo disso não senhor.
Repórter: Então a polícia tá mentindo?
Ricardo: Quanto a isso eu não tô sabendo.
Repórter: Então eu sou mentiroso e a polícia também?

Ricardo: Não, o senhor não é mentiroso, o senhor vem me entrevistar aqui. Eu falei
que o senhor não é mentiroso.
Repórter: Então me responde, por favor, me responde só mais essa pergunta por
favor. Olhando nos meus olhos, você precisa de alguma ajuda?
Ricardo: Na minha situação com certeza, nê.
Repórter: Você precisa de um advogado, fora isso, você precisa de alguma ajuda?
Você precisa de algum tratamento?
Ricardo: Não sei.

É possível notar a partir do texto nas duas entrevistas com os acusados de estupro o
tom sensacionalista e dramático escolhido pelo programa e, sobretudo, pelos repórteres. Além
disso, a maneira como os dois acusados são abordados dentro da delegacia revela a relação do
programa com as fontes de informação. O Brasil Urgente possui uma grande abertura com as
delegacias de polícia e uma rede de relacionamentos com promotores e com outras fontes
oficiais do poder executivo. Parece que existe um acordo tácito entre o telejornal e as
delegacias de polícia, que mantém o veículo abastecido com pautas sobre os principais
acontecimentos do mundo do crime.
O estilo sensacionalista do Brasil Urgente pode ser conferido também no tratamento
dado às reportagens das seguintes edições. Na edição do dia 13 de abril de 2005, a matéria de
destaque e que tomou todo o segundo bloco do programa foi a seguinte: “Bala perdida deixa
menina de nove anos paraplégica”. Segundo a reportagem, a garota teria sido atingida por
uma bala perdida, disparada por quadrilhas que disputavam uma área do tráfico. Esta matéria
é conduzida com um alto grau de dramaticidade, tanto pelo formato como foi editada, quanto
pelo apresentador, que faz comentários e solicita entrevistas dos familiares da criança, que são
mostrados em estado de desespero. O que deveria ser a humanização do relato passa a ser a
exploração da dor alheia. A matéria é repetida duas vezes durante o mesmo bloco, que é
finalizado por uma matéria mais contextualizada sobre a vida da garota, trazendo para o
telespectador um apelo emocional ainda maior. As outras reportagens desta mesma edição
foram: “Tentativa de linchamento na zona oeste/SP” e “Oficina servia de fachada para
desmanche e tráfico de drogas”.
O tratamento sensacionalista do texto é dado até mesmo nos textos do gerador de
caracteres que mostra as manchetes com o resumo das matérias que são colocadas na parte
inferior do vídeo, trazendo o resumo da matéria e o selo do programa. A manchete do dia 12
de abril de 2005, sobre um acidente de trânsito na marginal Pinheiros na cidade de São Paulo,
dizia “Mulher e criança morrem carbonizadas em acidente”. A matéria é colocada no ar ao

vivo, e o apresentador faz diversos comentários sobre o trânsito paulista e sobre o trânsito no
Brasil, adjetivando-os como caóticos. Datena chega a usar a seguinte expressão “o trânsito de
São Paulo é um abatedouro”. Além disso, seus comentários possuem constantemente o apelo
emocional em torno das vítimas e um ar de revolta diante das autoridades responsáveis. Essas
características ficam evidentes quando o apresentador enfatiza que uma das vítimas do
acidente é uma criança de apenas um ano e que ficou presa nas ferragens do veículo e foi
carbonizada dentro do carro, juntamente com a mãe. Expressões como “a imagem do carro é
de chocar”, “o veículo está completamente destruído” perpassam toda a reportagem, que fica
no ar durante oito minutos, ocupando um bloco inteiro do programa. Enquanto isso, as
imagens do acidente são repetidas no vídeo.
O apresentador retoma o segundo bloco ainda com a mesma matéria do acidente, faz
mais comentários sobre o caso e em seguida dispara mais uma vez contra os “criminosos”,
Datena afirma: “vou falar mal de ladrão aqui sabe”, e é enfático e diz novamente “vou falar
mesmo”. Esta expressão serve para ilustrar a maneira como o apresentador adjetiva e
sentencia quem ele considera que deve ser punido, como já citamos anteriormente.
Já a edição do dia 14 de abril é completamente dedicada ao crime de racismo sofrido
pelo jogador Grafite, do time de futebol São Paulo. A manchete dizia: “Zagueiro argentino é
transferido de delegacia”. Esta edição mostra a flexibilidade que o programa possui, pois todo
o programa só tratou de um único fato, o crime de racismo, abandonando por alguns instantes
o mundo violento dos crimes de assassinatos, seqüestros e estupros. Além disso, um outro
elemento novo no telejornal foi a presença de um comentarista no estúdio para falar sobre o
caso, o ex-jogador de futebol Neto, que viria a participar de outra edição no dia 24 de maio de
2005 para falar do jogo Palmeiras versus São Paulo. Durante a reportagem, Datena utiliza
várias expressões para desqualificar a atitude do jogador argentino, acusado de crime de
racismo, e opina: “zagueiro babaca esse argentino... Não estamos defendendo o Grafite
porque é brasileiro, mas é verdade que não gostamos de argentinos”. “Não tenho nada contra
argentino, mas não tenho nada a favor... a atitude desse jogador é deplorável... esse cara tinha
que ser eliminado do futebol”. As expressões utilizadas por Datena foram compartilhadas pelo
comentarista e ex-jogador, Neto, que parecia aprovar a postura do mediador. Esta matéria
ainda foi retomada na edição do dia seguinte, tomando metade do tempo do programa. Nesta
edição, foram acompanhados os desdobramentos da matéria sobre o crime de racismo
praticado pelo jogador argentino, até o momento do seu embarque no aeroporto de Guarulhos
para a Argentina.

Ainda na edição do dia 15 de abril, Datena deu grande destaque para um caso de
seqüestro, cuja manchete dizia: “Rapaz passa por 3 seqüestros em menos de 1 ano”. Para esta
matéria o programa utilizou o recurso de reconstituição do seqüestro, para suprir a carência de
imagens sobre este fato. Como falamos anteriormente, a simulação é largamente utilizada
pelo Brasil Urgente, sobretudo nos casos mais chocantes de assassinatos e estupros. Como
exemplo, temos a matéria exibida no dia 17 de maio de 2005, em que uma mulher teria
matado o marido enquanto ele dormia, em seguida esquartejado, queimado e enterrado o
corpo.
Cabeça da matéria: Olha uma mulher confessa, esse crime também é bárbaro, que
esquartejou e enterrou o marido no quintal. Mesmo assim, ela continua em liberdade.
A reportagem é de Wagner Império. Sidão leva ali, olha. Latino, põe na tela do Brasil.
Manchete – Mulher confessa que matou o marido e continua em
liberdade.
OFF 1 da matéria: O assassinato teve requintes de crueldade. Valdecir Orias
estava dormindo, Maria usou uma machadinha para bater na cabeça dele.
Foram dois golpes fatais. Em seguida, como mostram as fotos da
reconstituição feitas pela polícia e com a presença de Maria, ela arrasta o
corpo de Valdecir pelo quarto. Tira o marido já morto para fora da casa e
arrasta por mais quinze metros. Neste ponto, ela começa a esquartejar
Valdeci. Depois, com pneus e papelão faz uma fogueira e queima o corpo de
Valdeci. Maria ainda coloca os restos mortais num saco plástico e enterra nos
fundos da casa. Por causa do cheiro, um cachorro encontrou e desenterrou
parte do corpo, avisada, a polícia investiga e descobre que Maria é a
assassina.

Figura 24: Imagens de reconstituição do crime.

Um outro tipo de pauta que também faz parte do Brasil Urgente são as notícias sobre o
trânsito e as enchentes na capital paulista. Os problemas de engarrafamentos estão
diretamente ligados às condições climáticas, ambientais e estruturais da cidade de São Paulo,
assim, a infra-estrutura urbana deficiente e a falta de saneamento adequado provoca os
alagamentos, deslizamentos de encostas, desabamento de casas e, consequentemente,
acidentes com vítimas. Para cobrir a vastidão da cidade de São Paulo, nos dias chuvosos
quem entra em cena é o helicóptero Band I, que sobrevoa a metrópole à procura de áreas
alagadas, pontos de engarrafamento, acidentes de trânsito e deslizamentos de encostas. Este
tipo de cobertura toma boa parte da programação do telejornal, a depender das condições

climáticas. Nessas coberturas o Brasil Urgente se coloca como um prestador de serviço à
população, avisando quais pontos da cidade que devem ser evitados por causa dos
alagamentos e engarrafamentos. A edição do dia 24 de maio de 2005 é muito ilustrativa a esse
respeito, pois toda ela foi sobre as fortes chuvas na capital paulista e os transtornos causados
por ela, a ponto do programa conseguir uma entrevista ao vivo com o então Governador do
Estado Geraldo Alckimin, mostrando mais uma vez a relação do programa com as suas fontes
de informação.

Figura 25: Governador de São Paulo é entrevistado ao vivo para falar da enchente em São Paulo. Na mesma
edição a presença do comentarista Neto, falando de futebol.

Datena aproveita a presença do ex-jogador Neto e comentarista de futebol para
perguntar para qual time o Governador de São Paulo torce, demonstrando um certo clima de
cordialidade e intimidade com o Governador. Em seguida o mediador faz alguns elogios à
postura de Alckimin por ter atendido à solicitação do programa e falar sobre os problemas
gerados pela chuva.
Datena: Gostei, taí, a autoridade está aqui falando comigo, não foge do pau. Eu tô
tentando falar há meia hora, mais de meia hora, quarenta minutos com o José Serra e
até agora o José Serra não apareceu. Eu gosto de autoridade, como gostava também
da Marta, porque a Marta, quando tinha enchente ia lá, brigava com todo mundo,
falava, mas ia lá. E o governador Geraldo Alckimin não se absteve de dar entrevista.
E eu não estou aqui para puxar a sardinha para ninguém não. Primeiro porque todo
mundo sabe que eu gosto do Alckimin, eu disse a ele, porque é um político correto e
sempre disse a ele desde o primeiro momento que o conheci... Mas governador, agora
vamos para as buchas nê, vamos para as buchas, não vamos ficar aqui só nas
florezinhas e tudo mais não. Respeito a parte governador, a primeira coisa que eu
queria saber, esse rodo-anel, faz dois anos que foi inaugurado, mais ou menos isso, e
o que tem de obra nesse rodo-anel. O que aconteceu lá? Foi um serviço mal feito que
fizeram no rodo-anel, deu problema de estrutura? Porque não é possível que uma
obra tão recente precisando de reforma já, governador?
Esse caos que acontece na cidade de São Paulo hoje, é, seria muito melhor se o
transporte coletivo funcionasse e não funciona. Na cidade de São Paulo não funciona.
No transporte coletivo de ônibus ou municipal eu não vou nem falar. Vamos comentar
sobre o metrô. Entra ano e sai ano e as pessoas dizem, vamos ampliar as obras do
metrô, vamos ampliar as obras do metrô. A dificuldade é só falta de verba ou falta de
vontade pra tentar resolver a ampliação dessa malha metroviária, governador?
Datena: Quando, quando, eu tô gravando aqui, tô gravando aqui... eu tô gravando
tudo senhor governador. Você sabe que eu gosto do senhor, mas minha língua é
afiada...

Alckimin: Pode gravar...

Nota-se nas falas de Datena uma postura de confronto com as autoridades públicas. A
entrevista é ao vivo e o mediador não se intimida diante das respostas do governador,
aproveita para criticar duramente o seu companheiro de partido e prefeito de São Paulo, José
Serra. Nesse momento, o Brasil Urgente deixa clara a pretensão de assumir a posição noção
de Quarto Poder, adquirido pela mídia ao longo do processo de consolidação do jornalismo e
de suas premissas. O contexto comunicativo criado neste momento reforça a noção de pacto
sobre o papel do jornalismo que é requisitado pelo programa a partir do momento em que o
apresentador pressiona o governador a dar esclarecimentos para a população a respeito da
situação caótica de São Paulo. O pacto de vigilância e de interesse público fica evidente nesse
momento. A edição prossegue falando da chuva e de suas conseqüências na cidade de São
Paulo.

Figura 26: Imagens geradas do helicóptero Band I mostram os efeitos causados pelas chuvas em São Paulo.

Datena: Chuva forte na capital paulista heim? É muito raio, são muitas descargas
elétricas, dificultando, inclusive a transmissão do nosso helicóptero. Eu peço
desculpas a você, mas nós temos que manter a imagem no ar, com informação
jornalística e dizer o ponto da cidade onde há situação mais crítica. Depois eu quero
contar com o Corpo de Bombeiros. Vai ter o engenheiro Hassan do Centro de
Gerenciamento da Prefeitura que nos atende muito bem (Brasil Urgente, 24/05/05).
Datena: Continuamos com aquelas imagens de sempre, o povo aí pelas galerias, o
povo passando pelas ruas, as ruas que praticamente desaparecem nesse mar de lama
e vergonha que é a capital paulista por causa dessas enchentes. Esses políticos que
sempre dizem que ao melhorar as condições da cidade, não melhoram coisa
nenhuma. São muito bons para ficar metendo o pau na imprensa, que mete o pau
neles, nê. Os bons políticos não metem o pau na imprensa, que não mete o pau neles
[...] Caos na cidade de São Paulo, o que representa o micro universo do que há no
Brasil. Isso acontece nas grandes capitais brasileiras, basta chover e a população
fica debaixo d’água. O que é isso? Incompetência da maioria desses políticos
falastrões, mamões das tetas do governo, não é? Ficam lá chupando as tetas do
governo com um salário que os contribuintes todos pagam. Existe bons políticos, mas
a maioria desses que está por aí não valem absolutamente nada, porque não investem
no povo, só quer saber do investimento no próprio bolso, essa é a realidade... Prefeito
José Serra, cadê o senhor prefeito? Tô querendo falar com o senhor ao vivo aqui. Nós
estamos atrás do prefeito José Serra, Ana? Será que tá no buraco do Sadan? Prefeito
José Serra nós queremos falar com o senhor sobre o caos da cidade...(Brasil Urgente,
24/05/05).

No primeiro comentário, Datena coloca à disposição da audiência todas as
informações consideradas por ele como imprescindíveis sobre os pontos mais críticos na
cidade por conta da chuva. O mediador chega até mesmo a se desculpar por conta das falhas
na transmissão das imagens, que são geradas e transmitidas ao vivo diretamente do
helicóptero. Cabe ressaltar que as falhas na transmissão como o áudio com ruídos, imagens
trêmulas e com cortes valoriza ainda mais a transmissão, pois as imagens ganham uma maior
veracidade e credibilidade por parte da audiência.
Já no segundo comentário Datena aproveita para criticar o poder público, sobretudo o
poder executivo de São Paulo, que não consegue resolver os antigos problemas de alagamento
e enchentes da cidade de São Paulo. Em ambos os trechos estão presentes a noção de
prestação de serviço por parte do programa e de vigilância social e também de enfrentamento.
Vale lembrar que o programa Cidade Alerta também fez uma cobertura sobre as chuvas e
enchentes no dia 24 de maio de 2005, inclusive mostrando as mesmas imagens durante o
programa, como o caminhão dentro de um alagamento em uma das avenidas paulistas e o
CEAGESP completamente alagado46.
Todas as estratégias utilizadas pelo programa procuram legitimar a sua importância
social reafirmando o pacto sobre o papel do jornalismo, em que o Brasil Urgente se mostra
para o público telespectador, como um prestador de serviço social, por meio de um jornalismo
investigativo e de denúncia, de vigilância social e em alguns momentos de um veículo que faz
um jornalismo de enfrentamento e de embate requerendo a sua condição de Quarto Poder.
Assim, o discurso de autolegitimação do jornalismo, além da função de refletir e
configurar a identidade da corporação, cumpre a decisiva tarefa de convencer a todos
de que o jornalismo é uma instituição importante, preciosa e necessária para toda a
sociedade e que, portanto, deve ser mantida, protegida e cuidada pelos cidadãos,
mediante uma cultura e uma mentalidade, e pelo Estado através das suas leis e
princípios (Gomes, W. 2003, p.29).

Este aspecto é de fato importante na relação do pacto do telejornal com o
telespectador, que também passa a exercer uma relação de confiança com o programa a
medida em que as promessas de exercer o “Quarto Poder”, feitas inicialmente pelo telejornal
sejam cumpridas. Estamos explicitando aqui que a relação entre o programa e telespectador é
regulada, com uma série de acordos tácitos, por um pacto sobre o papel do jornalismo. É esse
pacto que dirá ao telespectador o que se deve esperar ver no programa. Este pacto é colocado
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como uma “promessa” que o telejornal deverá procurar cumprir com o seu telespectador para
manter a confiança e fidelidade de sua audiência.
As principais estratégias de endereçamento do Brasil Urgente se assemelham em boa
medida com as estratégias do Cidade Alerta, como o uso de apresentação das notícias ao vivo
e a ênfase na oralidade e na performance cênica do mediador do programa. Mas sem dúvida,
há uma distinção no modo como Datena se coloca no programa, sua performance cênica é
mais agressiva, pois o mediador é mais contundente no uso do texto verbal auxiliado pelo
bom desempenho retórico.
Uma outra chave do endereçamento do Brasil Urgente está na interatividade do
programa com a sua audiência, pois o contexto comunicativo do Brasil Urgente busca
estabelecer uma maior proximidade com os telespectadores por meio dos recursos, “pisque
Band”e “Fale com o Datena”. Por fim, o programa desenvolve um pacto do jornalismo de
prestação de serviço e de vigilância, assume também a posição de quarto poder no
enfrentamento das autoridades e do poder público, o que demonstra, mais uma vez, o perfil
combativo do mediador.
Portanto, buscamos até aqui, demonstrar as principais marcas genéricas do programa
Brasil Urgente, bem como o endereçamento e estilo do programa. Devido às semelhanças
deste programa com o Cidade Alerta procuramos também dar ênfase nas características que
diferencia um programa do outro.

CAPÍTULO IV
LINHA DIRETA: jornalismo policial, dramaturgia e punição

O programa Linha Direta, da TV Globo47, foi ao ar pela primeira vez, no dia 27 de
maio de 1999, apresentado por Marcelo Rezende. Já foram exibidas 265 edições, resultando
na prisão de 359 foragidos. Em seu ano de estréia o programa chegou a ocupar o terceiro
lugar em audiência na televisão brasileira, perdendo apenas para o Jornal Nacional e para a
novela das oito da época, alcançando um pico de 42 pontos e mantendo uma média de 38
pontos de audiência48.
Os primeiros momentos em que o Linha Direta é exibido já dá pistas para entender
que tipo de conteúdo e qual o pacto sobre o papel do jornalismo que o programa promete a
seu público telespectador. O programa temático de jornalismo policial propõe um pacto de
investigação e busca e punição aos foragidos da justiça, um pacto de serviço público, por
meio de um discurso de valorização da cidadania perdida em meio à sensação de caos
iminente na sociedade brasileira, devido à violência e ao não funcionamento da Justiça. As
primeiras palavras pronunciadas por Marcelo Rezende na primeira edição do programa
demonstram claramente essa intenção.
Boa noite. Medo. Impotência. Desamparo. São sentimentos cada vez mais presentes
no cotidiano de todos nós. Nós que vivemos no dia-a-dia cercados por uma violência
cega, uma violência que nos oprime. A partir de hoje você está em linha direta com o
seu direito, em linha direta com a cidadania (Marcelo Rezende, Linha Direta,
27/05/99, apud Mendonça, 2002, p.17).

Declamada em tons graves e sinistros por Marcelo Rezende, a primeira fala antecipava
qual seria a “promessa” do Linha Direta para a sua audiência. Após mais de dois anos a frente
do Linha Direta, Rezende seria substituído por Domingos Meirelles. Como se trata de um
programa semanal, o período selecionado para a análise compreende um recorte de dois
meses, referentes às edições dos dias 07, 14 e 21 de abril de 2005 e 05, 19 e 25 de maio de
2005. Durante esse período o Linha Direta já era apresentado por Domingos Meirelles.
Para começar a entender o Linha Direta é necessário compreender o fluxo televisivo
da Rede Globo referente ao seu horário nobre, em que a emissora intercala novelas e
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telejornalismo. Este tipo programação é uma marca da empresa que procura manter uma
mesma programação para consolidar o hábito de audiência dos seus telespectadores. Isto
posto, o programa Linha Direta, classificado pela Rede Globo como um programa de
notícia49, não poderia ter um outro formato que não fosse a mistura de dois gêneros
consolidados na emissora, telejornalismo e dramaturgia, os dois produtos de maior audiência
da emissora. Estes dois gêneros televisivos permitem compreender o tom e o estilo do
programa.
Um outro fator fundamental para compreender o formato do programa é a
interatividade, uma combinação nos meios de comunicação nacionais, iniciada pela TV
Globo. A interatividade do programa não ficou restrita à expressiva marca de dois mil
telefonemas por semana. O Linha Direta disponibiliza no portal www.globo.com/linhadireta
informações sobre os casos-crime mostrados e o e-mail do programa para que o telespectador
possa continuar interagindo, por meio das denúncias via correio eletrônico.
Com o surgimento do Linha Direta, a interatividade midiática passou a ser articulada,
naquele momento, a uma nova forma de produção de notícias. Uma construção elaborada a
partir de uma complexa rede de significação que irá intercalar a simulação – construída a
partir de elementos próprios da teledramaturgia – com as informações jornalísticas sobre os
acontecimentos reais. Desta forma, o uso de uma linguagem emotiva e dramática de gosto
mais popular e flexível do que a utilizada tradicionalmente nos telejornais é predominante no
Linha Direta. Esta linguagem vai permeando a estrutura jornalística das reportagens com
diálogos, imagens e outros recursos que partilham das narrativas ficcionais do programa,
funcionando como uma das estratégias retóricas de endereçamento do programa para os
telespectadores.
Este novo formato de apresentação de um programa jornalístico policial, que tem
como objetivo mostrar a violência urbana, auxiliado por meio da teledramaturgia, e fazer com
que a sua audiência participe para “perseguir”, “denunciar” e “punir” os foragidos, é onde está
presente a noção de pacto sobre o papel do jornalismo, ou seja, por meio de uma criação de
um discurso de verdade, o programa interpela a sua audiência e faz com que ela interaja e
tenha a sensação de que é ela quem decide punir os acusados e foragidos dos crimes
apresentados no programa. Esta estratégia ainda serve para situar o contexto comunicativo do
programa, delineando o lugar de fala do veículo e de sua audiência.
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Para atingir este objetivo, o programa se vale de dois artifícios: a simulação como
produtora de uma verdade capaz de mobilizar o telespectador; e um conflito constante
com a Justiça, na medida em que a sensação de insegurança, decorrente da alegada
inoperância do sistema jurídico, é tomada como a razão principal para a existência dos
casos apresentados. Ao contrário das determinações dos manuais de jornalismo, o
programa utiliza recursos pouco ortodoxos na construção das simulações dos crimes.
No entanto, o uso de simulações não poderá levantar dúvidas acerca da veracidade dos
fatos apresentados. Portanto, o programa abre mão de alguns recursos característicos
da objetividade fria do jornalismo tradicional, mas em momento algum irá abandonar
seu papel de veiculador de (supostas) verdades (Mendonça, 2002, p.19).

A complexa articulação dos elementos peculiares da narrativa do Linha Direta tem
conseguido atingir seu objetivo: a denúncia do telespectador é efetivada e a prisão dos
foragidos vai ao ar como atração e como atestado da boa capacidade de atuação do programa,
do seu mediador e também do telespectador.
Deste modo, este formato para a apresentação da “notícia” policial jornalística será
fundamental para a estratégia do programa que consiste em ocupar um lugar social bem mais
amplo do que o de mero divulgador de informações. O Linha Direta se propõe a fazer, por
meio de uma “nova” linguagem televisiva, um jornalismo investigativo, vigilante e de
denúncia para prestar um serviço à sociedade, fica evidente nesse momento a noção de pacto
sobre o papel do jornalismo requerido pelo programa e consequentemente pela emissora.

4.1 – Estratégias de endereçamento do Linha Direta

O Linha Direta possui aproximadamente 40 minutos de duração e vai ao ar uma vez
por semana, na quinta-feira por volta das 22:45horas, normalmente após o seriado
humorístico A grande família. O horário em que o programa é exibido diz muito sobre a sua
audiência e o seu conteúdo, pois em sua abertura o Linha Direta apresenta a classificação
etária, destinando o seu conteúdo para pessoas maiores de 14 anos de idade.
Segundo Mendonça (2002) o programa herdou o nome de uma atração produzida, no
início dos anos 90, pelo jornalista Hélio Costa. O Linha Direta de então, no entanto, se
limitava a narrar casos bizarros como paranormais e extraterrestres. Esta aproximação com o
macabro e o inexplicável também fará parte da construção discursiva dos personagens do
programa.
Realizado em dois grandes blocos, o programa é apresentado por Domingos
Meirelles. O primeiro bloco começa com uma escalada, em que o mediador apresenta quais
os casos da noite e as novidades sobre a prisão de foragidos mostrados em edições anteriores.
Na seqüência é mostrada toda a reconstituição do primeiro caso da noite.

Escalada – Linha Direta – edição de 19/05/05
Você vai ver hoje em Linha Direta. Preso um dos integrantes de uma quadrilha
especializada em roubos de caixas eletrônicos. O bando era formado por jovens que
gostavam de esbanjar dinheiro e ficaram conhecidos como os meninos caixeiros. E
também, crime no paraíso. Um jovem desembarca na Ilha do Mel, como se fosse
uma pessoa comum, ninguém desconfia que ele já cometeu vários crimes. E ainda,
violência e paixão. Um empresário conhece uma garota de programa e a vida dele
começa desmoronar. Agora em Linha Direta. Vamos ao primeiro caso desta noite.

A escalada do programa como em um telejornal, serve para situar o telespectador
sobre quais serão as notícias da edição. Além disso, este recurso vai dando o tom do programa
e antecipando a “promessa” esperada pela audiência. Um detalhe importante é a maneira
como o texto verbal da escalada é utilizado pelo programa. As expressões “meninos
caixeiros”, “crime no paraíso” e “violência e paixão”, demonstram características e traços da
linguagem melodramática da teledramaturgia. Boa parte do estilo do programa está
exatamente, no tratamento do texto verbal, mais adaptado aos textos ficcionais.
Um outro elemento que serve para situar que tipo de conteúdo o telespectador vai
encontrar no programa é a sua vinheta de abertura. A vinheta do período analisado tinha uma
duração de 15 segundos e não deixavam dúvidas acerca do tipo de abordagens que o
telespectador irá encontrar, e a que tipo de subgênero televisivo o programa pertence.
A vinheta começa com uma imagem dentro de um matagal (a), sugerindo uma
perseguição, os movimentos são rápidos, meio desfocados. Em seguida é mostrada uma
grande biblioteca (b) vazia, um ar de mistério é dado às imagens devido à música de suspense
e as cores. Os movimentos de câmera vão sugerindo que alguém está sendo perseguido.
Rapidamente, a perseguição ganha as ruas, parece que o foragido está em fuga, ele cruza por
um garoto montado em uma bicicleta (c), passa por alguém sentado num banco de praça (d).
Na seqüência aparece uma viatura de polícia (e) com armas apontadas para fora do carro, o
que reforça o caráter de perseguição e fuga. A vinheta vai misturando lugares, ora na cidade,
ora em um matagal, sugerindo os locais das ocorrências da maioria dos crimes. Na seqüência,
aparece a imagem de um carrinho de mão (f), o que remete aí a uma possível identificação do
programa com as classes mais populares. Em seguida, aparece a imagem de um homem (g)
em fuga por entre ruas e becos. Na seqüência vemos a imagem de um carro de polícia (h) em
meio a um engarrafamento, sugerindo a rotina da polícia nas grandes cidades. Novamente,
aparece a imagem de um matagal (i), sugerindo que alguém está sendo perseguido, podendo
ser um foragido da polícia ou uma vítima tentando fugir de um possível assassino. Aparece
em seguida a imagem de um revolver (j) sobre uma mesa, possivelmente, uma delegacia ou
simplesmente, a arma que irá matar alguém. Agora sim, aparecem as pernas (k) de alguém

que corre pelo matagal, ofegante e assustado. Em meio ao matagal vai aparecer também a
imagem de um barraco abandonado (l), um local perfeito para um cativeiro ou para se
esconder da polícia. Mais uma vez aparece a imagem de duas viaturas policiais (m) em
perseguição a um possível criminoso. Novamente aparece a imagem da biblioteca solitária
(n), em que a câmera faz um movimento rápido de 360 graus, dando um tom de mistério e de
suspense à imagem. Por fim, surge o selo com a inscrição do nome do programa (o) em um
tom azulado, cor que vai compor o cenário do Linha Direta, marcado por três linhas paralelas,
que cortam o nome do programa, ocupando o lugar da letra “I”. Uma das linhas está destacada
em tom vermelho, sugerindo a linha que liga o telespectador ao programa, uma linha direta,
mediada por meio de uma ligação telefônica, para denunciar o foragido. Além disso, a cor
vermelha da linha dá o tom de urgência, perigo e tensão, realçando o que será encontrado
internamente no programa. Essas linhas paralelas estão presentes em todas as imagens da
vinheta de abertura e encerramento do programa. Como o próprio nome do programa sugere,
esta linha serve para aproximar o telespectador à produção do programa e, sobretudo, à
justiça. Os créditos do apresentador e dos produtores do programa vão sendo colocados em
cima das imagens da vinheta.
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Figura 27. Imagens da vinheta de abertura, quadro a quadro.

Um outro elemento que está presente na vinheta de abertura, além da antecipação do
tom do programa, é o uso da simulação, uma marca muito importante para entender o discurso
de legitimação da verdade no endereçamento do Linha Direta.
Do ponto de vista da estrutura profissional, o Linha Direta é formado por quatro
núcleos: jornalismo, roteiro, dramaturgia e produção. Dirigido por Milton Abirached, o
programa destaca nos seus créditos de encerramento apenas os núcleos de Jornalismo e de
Produção da Rede Globo de Televisão.
O núcleo de jornalismo é responsável pela parte factual e documental das reportagens.
Caberá a este núcleo a definição de pauta, apuração das informações junto ao Ministério
Público e ao inquérito policial. Ele é responsável, ainda, por buscar os contatos com
familiares e autoridades para a realização das entrevistas; pela seleção dos vídeos caseiros e
fotos da família (quando existem); pelas reportagens anteriores sobre o crime (retiradas do
arquivo da própria TV Globo) enfim: de todo conteúdo, tradicionalmente considerado
informativo, presente nas reportagens, incluindo o texto que o apresentador lê durante todo o
programa.
O núcleo de dramaturgia fica a cargo da direção artística, que vai cuidar da seleção e
atuação dos atores. Estes, por sua vez, serão escolhidos a partir de um critério muito
importante, a semelhança física com os personagens reais envolvidos nos crimes. Segundo
Antônio Candido et all (1968) “a personagem de ficção” é um elemento central para as obras
sejam elas literárias, teatrais, cinematográficas etc., isto porque:
Há afinidades e diferenças essenciais entre o ser vivo e os entes de ficção, e que as
diferenças são tão importantes quanto as afinidades para criar o sentimento de
verdade, que é a verossimilhança. Tentemos uma investigação sumária sobre as
condições de existência essencial da personagem, como um tipo de ser, mesmo

fictício, começando por descrever do modo mais empírico possível a nossa percepção
do semelhante (Ibidem, p.55).

Diretamente ligado a este núcleo está o núcleo de roteiro que é responsável pelo texto
final de caráter narrativo que dá sentido ao programa e pela organização das reportagens,
buscando dar sentido à narrativa do programa.
Já o núcleo de produção é responsável pela a infra-estrutura técnica e orçamentária do
programa. Caberá a ele fazer toda a produção técnica das imagens da simulação, cenários,
figurino e set de gravação. O custo médio de produção semanal do programa é de R$ 240 mil
reais. Para se ter uma noção desse valor, nas novelas das 18 e 19 horas da globo, o custo por
capítulo não chega à metade desse montante50.
O Linha Direta conta com um importante aliado no endereçamento do programa, o
cenário de atuação do mediador. Este, por sua vez, é um espaço amplo, todo composto em
tonalidade azul, buscando transmitir ao telespectador uma idéia de confiabilidade, clareza,
seriedade e objetividade. Como vimos, as cores do cenário interferem diretamente no tipo de
informação e na recepção pelos telespectadores (Guimarães, 2003). Os outros elementos que
compõem o cenário são um telão muito grande, composto por quatro telas menores, que fica à
esquerda do vídeo, e uma tela de plasma, que fica do lado direito do vídeo, compondo parte
do cenário. Em ambas as telas são mostrados o nome do programa e as imagens dos
foragidos, das vítimas e de seus familiares que aparecem ao longo da exibição. Faz parte do
cenário, também, o logotipo da emissora, que aparece no canto inferior direito do vídeo, este
por sua vez, serve como um atestado da qualidade do que é produzido, além de situar o
telespectador quanto ao canal que ele está assistindo e quanto à confiabilidade dos conteúdos.
Além do cenário do mediador, existe outros cenários, onde são realizadas as simulações dos
casos crime investigados pelo Linha Direta.
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Figura 28. Cenário do programa em várias perspectivas de enquadramentos.

No centro do cenário encontra-se ainda uma placa de vidro ou acrílico,
semitransparente, de onde o apresentador gosta de sair de trás, caminhando lentamente no
estúdio. Além disso, são projetadas imagens pouco nítidas nesse placa. Devido ao amplo
cenário, as possibilidades de movimentos e enquadramentos de câmera do apresentador são
variadas, permitindo que Meirelles ande de um lado para o outro. No entanto, o
enquadramento de câmera mais freqüente é os plano americano (PA) e o primeiro plano (PP).
Como nos referimos anteriormente, está presente a partir dos enquadramentos de
câmera no cenário, uma aproximação ou distanciamento do mediador com os telespectadores,
por meio “distancia íntima” em primeiro plano ou uma “distancia pessoal” por meio do plano
americano. Ou ainda uma “distancia pública” com o plano aberto ou geral (Machado, 1996).
Como sabemos, os cenários são feitos para ressaltar a presença do apresentador e
situar o contexto comunicativo, deixando claro qual é o lugar de fala do mediador e da
audiência. Dentro do Linha Direta, o contexto comunicativo ganha contornos especiais, pois a
interatividade é um elemento central na relação entre o programa e os telespectadores. Pois o
programa busca estabelecer uma relação de confiança e cumplicidade entre emissor e receptor
que se dá, sobretudo, devido à interatividade.
A interatividade no caso específico do Linha Direta permite o telespectador deixa de
ser somente um fruidor, e passe a experimentar o lugar de ser o protagonista ou personagem
do programa. É preciso que o telespectador testemunhe o que está sendo mostrado nas
simulações para que ele se converta no personagem que participará da história denunciando o
foragido apresentado pelo programa.

Como foi dito anteriormente, a questão da interatividade do programa vai além da
participação do telespectador durante e após o programa pelo telefone (xx) 21 2547-9040. O
Linha Direta mantém uma página no portal www.globo.com, contendo informações sobre os
casos já exibidos pelo programa, sobre os foragidos ainda soltos e os que foram presos graças
às denúncias dos telespectadores. No endereço eletrônico www.globo.com/linhadireta, o
telespectador, agora internauta do programa, pode fazer a sua denúncia via correio eletrônico
dentro da própria página do programa ou enviar e-mail para linhadireta@redeglogo.com.br.
Além disso, mesmo para as pessoas que não dispõem de recurso como internet e o telefone, o
programa disponibiliza o endereço via Correios, caixa postal 34.108-RJ.
O que se percebe é que todas essas estratégias de interatividade fazem parte de um
processo de mediação que é fundamental para que o programa funcione, pois delas dependem
toda a estruturação e execução do Linha Direta. Afinal, o programa só fará sentido e só obterá
êxito se tiver a participação ativa do telespectador.

Figura 29. Página principal do site do Linha Direta dentro do portal Globo.com.

Figura 30. À esquerda link do Linha Direta Mistério; à direita link do Linha Direta Justiça.

Essa interatividade também é requisitada para os quadros mais recentes do programa,
que vão ao ar como especiais, o Linha Direta Justiça e o Linha Direta Mistério. Os episódios
desse tipo foram exibidos pela primeira vez em meados de 2005 e costumam ir ao ar uma vez
por mês, de forma intercalada, a cada mês a direção do programa coloca apenas um dos temas
no ar. Estes dois formatos seguem o mesmo padrão do Linha Direta, no entanto, os programas
especiais apresentam uma certa diferença, pois eles gozam de uma narrativa mais livre, mais
literária e mais ficcional. Além disso, são baseados em crimes ou fatos que aconteceram há
muito tempo.

4.2 – A performance do mediador

Nascido no Rio de Janeiro em 1940, Domingos Meireles possui uma carreira longa
como jornalista, começou em 1965, quando ele resolveu trocar o emprego de vendedor de
máquinas de escrever pelo ofício das letras, como estagiário não remunerado do extinto jornal
Última Hora. Desde então, passou pelas redações dos veículos Jornal da Tarde, O Globo, O
Estado de S. Paulo, além de revistas como Quatro Rodas, Cláudia e Realidade, conquistando
23 prêmios.
Após um longo período atuando na imprensa, Domingos Meirelles passou a trabalhar
na televisão, onde está há mais de vinte anos. Trabalhou em programas como SBT Repórter,
Fantástico, Globo Repórter e por fim o Linha Direta. Quando o jornalista foi convidado por
Armando Nogueira para trabalhar na TV Globo era inicialmente para atuar no Jornal
Nacional, no entanto Meirelles teve dificuldades para se adaptar ao estilo do programa.
“Peguei várias vezes o paletó para ir embora. Não me acostumava ao veículo, sempre fiz
matérias muito longas”51.
O jornalismo policial é um tema que há muito tempo acompanha Meirelles, pois na
TV, destacou-se como repórter investigativo, produzindo matérias sobre temas como tráfico
de drogas, contrabando de carros roubados para o Paraguai, roubo de aviões e erros médicos.
Mas, não é só como jornalista que Meirelles costuma gastar o seu tempo, ele é autor de “As
Noites das Grandes Fogueiras”, o livro em sua 10ª edição fala sobre a Coluna Prestes. O
próximo livro, ainda sem título definido, trata da Revolução de 1930 e já está pronto, com
lançamento previsto para outubro, pela Editora Record. Atualmente, Meirelles atua ainda
como diretor de assistência social da Associação Brasileira de Imprensa.
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À frente do Linha Direta há cinco anos, Domingos Meirelles mantém uma
performance mais discreta se comparado a Marcelo Rezende ou a José Luiz Datena. A função
de Meirelles no programa é conduzir o andamento das narrativas em que ele, às vezes, assume
também o papel de narrador dos textos das reportagens. Devido ao próprio formato do
programa o apresentador não costuma fazer nenhum tipo de julgamento verbal explícito dos
acusados ou das vítimas, o julgamento fica por conta dos enquadramentos dados às narrativas
dos esquetes, como por exemplo o apagamento do passado do acusado, ou a idealização de
uma vítima sempre boa e honrada. A linguagem utilizada pelo mediador possui um tom mais
ponderado se comparado com os apresentadores Marcelo Rezende e José Luiz Datena. No
entanto, o texto verbal de Meirelles costuma dar ênfase no apelo emocional por meio de
construções sentimentais associando a vida da vítima ao sofrimento da família ou a uma
música tema – descreveremos essas características mais a frente.
Auxiliado por um amplo cenário e por maiores possibilidades de enquadramentos de
câmera, os movimentos corporais de Meirelles, embora um pouco mais contidos ganham mais
amplitude devido ao estúdio. Os movimentos corporais mais freqüentes do mediador é
caminhar de um lado para o outro do cenário, parando diante dos telões; acenar com as mãos
e segurá-las em seguida quando fala dos foragidos e das vítimas, ou simplesmente levantar as
sobrancelhas, procurando dar ênfase no seu texto por meio de expressões faciais. Aqui a
classificação desenvolvida por Verón (1983) sobre o “apresentador moderno” ou “metaenunciador” se encaixa perfeitamente. Neste caso, todo o corpo do apresentador é
mediatizado como estratégia de interpelar e aproximar ainda mais o telespectador. Isto se
deve a uma expansão do cenário, que ganha profundidade e arquitetura e uma maior variedade
de movimentos de câmera, como ressalta Verón.
Desta forma, Meirelles costuma ter uma postura mais equilibrada e mais condizente
com o “padrão Globo”, o que o diferencia dos apresentadores de programas com temáticas
semelhantes. Além disso, Meirelles não tem a função de âncora dentro do programa, mas de
apresentador, ficando a seu cargo a escalada, a cabeça e notas informativas sobre as
reportagens. Esta atitude se deve em parte para garantir serenidade e razão ao programa, a
“justiça” ponderada. Ele será o responsável para ir amarrando toda a trama, o seu papel é de
ser o fio condutor, não cabendo a ele julgar os criminosos, mas sim, promover a “caça” aos
foragidos enquanto caminha pelo cenário “decorado”, ora com imagens das vítimas nos
telões, ora com imagens dos foragidos. O jornalista justifica o tom sério adotado no programa
por uma parcela específica da audiência. “Não posso esquecer que, naquele momento, há
pessoas que estão sendo mortificadas pelo sofrimento”, pondera Domingos, que se permite

maior liberdade nos especiais Linha Direta Justiça e no Linha Direta Mistério. “Nestes casos,
é uma história com construção mais literária mesmo”52, ressalta. No entanto, o uso de um
texto melodramático por Meirelles chega a ser uma regra.
Escalada – Linha Direta, edição de 05/05/05
A triste situação das mulheres no Brasil. Impotentes diante da violência acabam
encontrando a morte, os principais agressores são os maridos ou namorados. Os dados
são de uma pesquisa realizada pelo Governo Federal. Hoje em Linha Direta duas
histórias sobre mulheres vítimas da violência. E também, um alerta, uma arma de
defesa, a informação sobre os direitos da mulher. Durante esse programa, mais de
duzentas mulheres terão sido espancadas por homens. É uma triste estatística que
precisamos mudar. E veja também, quase 12 anos depois, a chacina de Vigário Geral
ainda é um exemplo de impunidade. Um dos acusados se entrega a polícia, mas vai ser
julgado de novo, outro, está foragido. Tudo isso agora, em Linha Direta.

Figura 31. Várias possibilidades de planos de enquadramento auxiliados pelo cenário.

4.3 – O formato de apresentação das notícias e o texto verbal.
No Linha Direta, o peso dos textos verbais e imagéticos será maior do que o da
performance do mediador. Isso ficará a cargo das simulações, pois, será preciso convencer o
espectador do que aconteceu, reconstruir o crime como se estivesse acontecendo pela primeira
vez diante dos olhos dele. Nesse momento, a audiência precisa ficar sensibilizada e
convencida da culpa do foragido para fazer a denúncia, exercitando o seu caráter ativo no
processo de mediação. Esta estratégia retórica do programa fará com que:
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a denúncia do foragido se efetivará na medida em que o programa for bem-sucedido
em seu intuito de “domesticar” a imagem utilizando-a como operador discursivo
capaz de permitir à simulação o efeito de realidade necessário par que o público se
emocione com os dramáticos casos apresentados. Neste momento, a resposta
pretendida pelo veículo é obtida duplamente: não só a denúncia dos foragidos, mas a
aceitação simbólica do papel do programa como a instancia social capaz de promover
o bom funcionamento da Justiça, tão falha e incompetente (Mendonça, 2002, p.46).

Aqui o Linha Direta lança mão de amplos recursos técnicos disponíveis no jornalismo
e na teledramaturgia. O uso da simulação será uma das marcas mais fortes do programa. A
ficcionalização do discurso por meio da simulação, ou melhor, da reconstrução por meio da
dramaturgia e o uso de uma linguagem dramática e carregada de emoção serão uma arma
poderosa de endereçamento do programa para o telespectador. Essas características serão
melhor percebidas mais adiante, na análise dos roteiros do programa.
Recursos técnicos como o uso de infográficos para situar os lugares onde os crimes
aconteceram e o uso de uma recriação de sons (BG) para tornar a construção narrativa mais
dramática e convincente serão freqüentes dentro do programa.

Figura 32. A utilização do infográfico é recorrente em todas as edições analisadas.

Como sabemos, o uso da simulação (reconstituição) dentro do jornalismo policial
facilita a compreensão das notícias pelos leitores, ouvintes ou telespectadores, sendo uma
prática culturalmente aceita e uma marca consolidada no jornalismo policial brasileiro. No
entanto, o tipo de simulação desenvolvida dentro do Linha Direta vai muito mais além do que
uma simples reconstituição utilizada pela maioria dos telejornais. A simulação aqui é de fato
uma “encenação”, além de ser recriada por meio de uma linguagem dramatúrgica bem
elaborada e melodramática pensada, acaba acompanhando o fluxo e a qualidade da
programação de teledramaturgia da Rede Globo. Para Muniz Sodré “no terceiro mundo latinoamericano, o melodrama é uma ‘estratégia de comunicabilidade’ ou simplesmente um gênero
que permite grande visibilidade dos mecanismos de mediação entre a indústria cultural e as
culturas populares” (Sodré, 1992, p.66).

Para Martín-Barbero (2003) o melodrama está no vértice do processo que leva do
popular ao massivo: lugar de chegada de uma memória narrativa e gestual e lugar de
emergência de uma cena de massa. É a partir do melodrama que o popular começa a ser
objeto de uma operação, de um apagamento das fronteiras deslanchado com a constituição de
um discurso homogêneo e uma “imagem unificada do popular, primeira figura da massa”.
Para o autor, além da preocupação com a encenação, o melodrama possui uma estrutura
dramática bem delineada, tendo como eixo central quatro sentimentos básicos – medo,
entusiasmo, dor e riso -, a eles correspondem quatro tipos de situações que são ao mesmo
tempo sensações – terríveis, excitantes, ternas e burlescas – personificadas ou “vividas” por
quatro personagens – o traidor, o justiceiro, a vítima e o bobo – que ao juntar-se realizam a
mistura de quatro gêneros: romance de ação, epopéia, tragédia e comédia. Isso tudo ganha
força com a utilização de estereótipos e a polarização maniqueísta e sua “redução valorativa”
dos personagens a bons e maus. A história do melodrama se confunde com a história dos
modos de narrar e da encenação da cultura de massas.
Desde uma enunciação que exagera os contrastes visuais e sonoros até uma estrutura
dramática e uma atuação que exibem descarada e afetivamente os sentimentos,
exigindo o tempo todo do público uma resposta em risadas, em lágrimas, suores e
tremores (Martín-Barbero, 2003, p.178).

A partir das considerações de Martín-Barbero, podemos perceber que a simulação
melodramática desenvolvida no interior do Linha Direta busca alcançar exatamente essa
dimensão popular e massiva com a sua audiência. Portanto, o gesto de aproximação a um
público mais popular será eficaz na medida em que a emissora conseguir produzir uma
linguagem que se assemelhe à forma de ver o mundo descrita anteriormente. Serão marcas
recorrentes no programa, o uso da imagem para expressar uma violência dramática e o uso de
uma texto carregado de apelo emocional e dramático que juntos vão culminar na construção
maniqueísta entre o “bem” bondoso e indefeso e o “mal” impune e impiedoso.
A simulação tentará estabelecer um discurso de verdade com os seus telespectadores,
para isso, procura recriar as supostas cenas do crime por meio de situações dramáticas bem
elaboradas, buscando o envolvimento do telespectador tanto pelo modo como as cenas são
roteirizadas, quanto pela qualidade plástica das cenas.
Uma situação dramática (...) é a forma particular de tensão inter-humana e
microcósmica do momento cênico. Todo o teatro está nesse jogo alternativo das forças
nucleares, ora caminhando paralelamente, ora apoiando-se umas nas outras, para
depois ver jorrar do interior desse próprio apoio o impulso para frente que as
transporta para o futuro, quando readquirirão diferentes configurações, nas quais se

iluminará, por assim dizer, a tensão nuclear dessas forças destinadas a inflectir-se de
novo rumo ao futuro pela ação53 (Souriau, 1993, p.35).

Em termos práticos, uma situação dramática seria todo o dinamismo empregado pelos
diversos núcleos (dramaturgia, roteiro, produção, jornalismo) para criar uma cena e
acompanhar o seu desenrolar, ou seja, é a tensão interna do momento em que se desenrola a
cena. É a maneira como a cena pode ser representada para um determinado auditório54.
Nesta perspectiva, a questão da objetividade jornalística será driblada pelo programa
no mesmo movimento em que estará sendo colocado em funcionamento o mecanismo capaz
de conferir às suas simulações o efeito de realidade necessário para que a estratégia retórica
do programa seja bem sucedida. O caráter do convencimento proposto ao telespectador estará
vinculado menos à questão da objetividade e mais à questão da imagem e do direcionamento
dos sentidos nas simulações. Isso se deve, em parte, à capacidade técnica e á tradição que a
TV Globo possui no mundo da teledramaturgia. Esse discurso de criação de verdade vai ser
apoiado, também, pela performance do mediador.
Mas é preciso diferenciar o conteúdo e a plasticidade das imagens mostradas das
formas de apresentação ou mesmo de encenação. Assim, não é tanto a imagem
propriamente dita que traz problemas, mas, sobretudo a maneira de colocá-la no
prisma televisual, ou seja, o tratamento midiático da violência que por si só contém
falhas e excessos de todos os tipos: os gestos, a movimentação, a fala do apresentador
podem ser interpretados como sendo agressivos a até preconceituosos. Essa análise
vale também para a formatação das imagens e a construção do roteiro, sob a
responsabilidade da produção do programa, que interpretam o cotidiano dentro de um
quadro sensacionalista e catastrofista (Joron, 2004, p.54).

Desta forma, no intuito de convencer o público por meio da construção de uma
verdade, o Linha Direta não hesita em re-construir uma pseudo-realidade a partir do
depoimento de parentes, amigos e dos processos-crime fornecidos pelo Ministério Público e
pela Polícia. Isso mostra o bom relacionamento do programa com as suas fontes de
informação. Poderemos constatar esses elementos na transcrição dos textos de alguns casos
exibidos pelo programa.
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Linha Direta 21/04/05
1º Caso da noite
Off 1 simulação - narrador
1º dia de janeiro de 2002, praia de Seinhaém, Pernambuco. Marcelo e Alan,
dois amigos inseparáveis participam de um churrasco em família. A poucos
quilômetros de distância um homem socorre uma mulher que acaba de ser
espancada e estuprada. Com ela, a lembrança da agressão.
Momento em que o homem
socorre a mulher.

Sonora – Vanja de Oliveira Coelho (Perita)
Ela foi drogada, espancada, ela foi currada e, posteriormente, ela foi morta
por objeto contundente, que foi uma chave de boca, dessas próprias, que
desencaixa os pneus.
Off 2 simulação – narrador
A mulher está em estado de choque e não consegue dizer uma única palavra.
Sonora – Luís Sávio Silveira (Promotor)
Houve a vontade de todos de participarem do crime de estupro. E depois de
terem consumado essa violência, tinham que eliminarem a vítima para que
ficassem impunes a esse primeiro ato.
Estúdio Meirelles
A vítima era Mônica Carolina Diniz, a Carol. Veja quem era Carol.

A imagem mostra Carol no
quarto escrevendo a carta.
Imagem
emocionada.

da

amiga

Off 3 simulação – narrador
Aos 31 anos, Carol é virgem, mesmo depois de ter terminado um noivado de
seis anos. Muito religiosa ela pensa em encontrar o homem de seus sonhos,
escreve uma carta para ele.
Sonora – Maria de Lourdes Félix (amiga da vítima)
Ela tinha um objetivo nê, ela queria casar, queria casar virgem, ser só de
uma pessoa.
Off 4 simulação – narrador
Carol trabalha como engenheira química, no Instituto Tecnológico de
Pernambuco.
Estúdio Meirelles
Violentada, Carol não resistiu aos ferimentos e morreu. Os acusados do
crime eram amigos inseparáveis. O sargento Bombeiro, Alan José Carneiro
de Holanda Filho, e o contador, Marcelo Rodrigues Barreto. Carol estava
hospedada na casa de praia de Marcelo, irmão de uma amiga, onde resolve
passar o reveilon. No primeiro dia do ano novo ela encontrou a morte. O
motivo do crime até hoje é um mistério.
Sonora – Ademar Rigueira (assistente de acusação)
Os autos por si só, ainda não conseguiram demonstrar a motivação. Mas
tudo nos leva a crer que partiu de algo relacionado a vontade, ao interesse
do Marcelo ou do Marcelo e do Alan, o interesse sexual em Carol. Ele
confessa ter testemunhado o crime.
Off – Meirelles (Em determinados momentos o apresentador assume o papel
de narrador)
O terceiro acusado do crime, o caseiro, Genivaldo José dos Santos, o Ivar.
Sonora - Genivaldo José dos Santos “Ivar” (preso)

Alan derrubou ela no chão, aí tirou a roupa dela, aí Alan foi e estuprou ela.
Alan estuprou, aí foi Marcelo estuprou ela, aí levou ela pra beira da praia,
deixou ela lá. Aí Marcelo voltou pro carro, pegou uma chave, tipo L, e deu
na cabeça dela umas três vezes.
Off 5 simulação – narrador
Depois de estuprar Carol, Marcelo e Alan, voltaram para casa e
comemoram o novo ano.
Repare, no trecho destacado,
como a construção verbal,
juntamente com a estruturação
do roteiro, é feita para criar
uma certa indignação nos
telespectadores, além de um
sentimento de pena pela
vítima.
Uso de infográfico
mostrar o local.

Estúdio Meirelles
Vamos voltar no tempo para ver como tudo aconteceu até o dia do crime.
Off 6 simulação - narrador
Carol e Juliana trabalham juntas, as duas amigas combinam em passar o
feriado na casa de praia de Juliana em Barra do Sirinhaém.
Off – Meirelles
Esta é a casa de Juliana na praia de Averomar, em Sirinhaém, sul de
Pernambuco, a 100 quilômetros do Recife.

para
Off 7 simulação – narrador
18 de novembro, Carol escreve um bilhete e coloca dentro de uma garrafa.
Ela tem esperança que em algum lugar do mundo, um pretendente leia a
mensagem e venha buscá-la para casar.
Sonora – Moacyr Diniz (irmão da vítima)
Ela ia jogar para ver se encontrava a alma gêmea dela.
Off 8 simulação – narrador
Na praia, Carol lança a sorte, mas o mar rejeita pedido.

Imagem
emocionada.

da

amiga

Sonora – Aline Liberal (amiga da vítima)
Ela tinha aquela formação de seguir todos os rituais, eu vou namorar, eu vou
noivar, eu vou casar. E assim, ela jamais seguiria outro caminho.
Sonora – Jairo Bauer (psiquiatra)
De cada quatro mulheres hoje no Brasil é, uma mantém a virgindade,
mantém-se virgem até o casamento. Isso acontece basicamente no pais por
questões as vezes familiares, da educação da família. Então, é, há gente que
apesar da precocidade da perda da virgindade hoje, há gente que tem um
grupo que se mantém virgem até os 25, 26 anos de idade.
Off 9 simulação – narrador
28 de dezembro, Carol completa 31 anos. Cheia de esperanças para o ano
novo ela reúne todos os amigos para festejar.

Imagem da irmã de Carol
muito emocionada.

Sonora – Luiza Diniz (irmã da vítima)
Quando eu falei com ela no aniversário dela, ela falou, Luiza, a gente vai
entrar 2002 arrebentando.
Off 10 simulação – narrador
No auge da felicidade Carol quer continuar a comemoração. Ela marca um
encontro com os amigos para o dia seguinte.
Sonora – Maria da Conceição Diniz (mãe da vítima)
Ela inventou de ir para um restaurante e chamar os amigos. Nós que
trabalha, eu, minha filha e esposo, ninguém foi. Por incrível que pareça, só
foi uma colega minha e mais uns quatro ou cinco.
Sonora – Maria de Lurdes Félix (amiga da vítima)

Ela estava bastante triste, ficou triste porque os amigos que ficaram de ir no
dia 29, não foram.
Estúdio – Meirelles
Carol tinha combinado de passar o reveilon com a família na casa de uma
das irmãs. Mas para a surpresa de todos, na última hora, ela mudou de idéia
e pediu para Juliana, para ir até a sua casa de praia. Carol estava frustrada
com a ausência dos parentes e amigos na festa do seu aniversário realizado
no bar.
Meirelles fala saindo de trás
de uma placa transparente do
estúdio.

Sonora – Ângela Nunes de Oliveira (amiga da vítima)
Para mim foi até surpresa saber que ela tinha ido, que ela não tinha contado
nada comigo que ia passar o ano novo fora.
Off 11 simulação – narrador
30 de dezembro, Carol e a sobrinha chegam a praia. Na casa da amiga
Juliana estão a mãe e o noivo de Juliana. E ainda, o irmão de Juliana,
Marcelo, com a mulher e a filha de um ano.
Estúdio Meirelles
Apesar de ser amiga de Juliana desde os tempos de faculdade, Carol não
conhecia o irmão dela, Marcelo. O sargento bombeiro, Alan José, também
tinha casa na mesma praia. Alan era pai de um menino e a mulher dele
estava grávida de oito meses. Marcelo e Alan são amigos de infância e
conhecidos na região.
Sonora – Genezil Coelho (Delegada)
Esses dois elementos tanto o contador quanto o bombeiro, eram conhecidos
na área como pessoas de pouca agressividade, principalmente, o contador.
Off 12 simulação – narrador
31 de dezembro, a sobrinha de Carol vai para a casa de outra amiga. Carol
ajuda nos preparativos para a festa. A noite a família de Juliana vai para a
casa de Alan. É a primeira vez que Carl encontra o sargento Alan e o caseiro
Ivar. Solteira entre tantos casais, Carol ela é a única que se veste de preto.
Ela parece está de luto e é a única do grupo que ainda é virgem.
Sonora – Moacyr Diniz (irmão da vítima)
Essa aqui é a casa da família do Alan, é a casa do Alan. Ela passou a noite
aqui. Segundo teve comentários nos autos, que ela passou um pouco
tristonha, sem ambiente, conversando mais com Juliana e o namorado e a
mãe de Juliana.

Nessa seqüência de imagens
nota-se que Marcelo não para
de olhar para Carol.

Estúdio Meirelles
O que aconteceu com Marcelo e Carol é um mistério. Procurados por Linha
Direta, os convidados da festa de reveilon não quiseram dar entrevista.
Depois da meia noite, Carol saiu com Juliana e o noivo para visitar o
sobrinho. No dia seguinte Carol acordou cedo, era o dia do crime.
Sonora – Ademar Rigueira (assistente de acusação)
Tudo leva a crer que havia algo diferente entre o Marcelo e a Carol, não é?
Mas, a gente não sabe se o Marcelo já havia tentado, já havia mexido na
noite anterior, se Marcelo tentou ter alguma coisa com a Carol na noite do
reveilon e não conseguiu.

Foto real de Carol é mostrada
no telão. Acompanhada de
música de suspense.

Sonora – Aline Liberal (amiga da vítima)
Ela jamais se envolveria com um homem casado.
Off 13 simulação – narrador
1º de janeiro de 2002, 9 horas da manha. Carol ajuda a mãe de Juliana na

limpeza da casa. Depois de providenciar carvão para um churrasco,
Marcelo e Alan mais o caseiro Ivar e o irmão de Alan, vão beber num
barzinho.

Momento em que Carol
ajudava na limpeza. Detalhe a
garrafa com o bilhete que ela
iria jogar no mar.

Sonora – Moacyr Diniz (irmão da vítima)
Foi nessa aqui que eles estavam (se refere a barraca de praia) sendo servidos,
inclusive aqui na beira mar que eles colocaram a mesa, aqui na beira do
mar.
Off 14 simulação – narrador
Carol mais uma vez tenta jogar uma mensagem em busca do homem dos seus
sonhos para quem ela se guardava virgem. Para a decepção de Carol, o mar
rejeita da garrafa.
Sonora – Moacyr Diniz (irmão da vítima)
Ela pegou a garrafa voltou e guardou lá na casa de Juliana. Depois que ela
guardou a garrafa, ela voltou sozinha, foi dá a caminhada dela. Ela passou
naqueles bares, quando ela voltava encontrou com Marcelo, o caseiro Ivar,
Alan e o irmão dele num bar.
Estúdio Meirelles
A partir de agora, tudo o que aconteceu foi testemunhado pelo caseiro Ivar,
ele se entregou a polícia. Ele está preso acusado de ser cúmplice do estupro
e do assassinato de Carol. Ivar participou da reconstituição do crime, veja.
Sonora – Genivaldo José dos Santos “Ivar”(preso)
Aí ela veio na mesa, ai Marcelo perguntou a ela, você veio de que? Eu vim
sozinha de casa. Estava mais quem? Estava só. Ai perguntou se ela tava com
alguém a noite, ela disse que tava sozinha.
Off 15 simulação – narrador
Estranhamente, Marcelo, exige saber cm quem Carol passou a noite. Ele se
descontrola e agride Carol.
Sonora – Genivaldo José dos Santos “Ivar”(preso)
Aí ele começou a discutir, ele pegou e meteu a mão na cara dela, no olho
dela.

A sonora de Ivar é intercalada
com
imagens
da
reconstituição.

Off 16 simulação – narrador
Marcelo vai atrás de Carol, preocupado com a segurança da jovem, um
guarda municipal se aproxima, mas é barrado por Alan.
Sonora – Djailton Melo (Advogado de Genivaldo José dos Santos “Ivar”)
Houve justamente uma discussão entre o Marcelo e a vítima, e houve um
guarda municipal que é a testemunha está viva ainda. Aí ele disse para ele
não se envolva, aqui é discussão de família, então o guarda recuou.

A imagem da reconstituição
foi
feita
pela
polícia
responsável pelo crime.

Off 17 simulação – narrador
20 minutos depois, Alan e o caseiro Ivar deixam a praia de carro e
encontram Marcelo e Carol numa rua próxima. Eles obrigam a jovem a
entrar no carro. Valdemir que bebia com eles no bar voltou para casa.
Sonora – Genivaldo José dos Santos “Ivar”(preso)
Marcelo e Alan foi bulindo com ela no carro, aí ela perguntou: ô Marcelo o
que é que você vai fazer comigo, aí Marcelo disse, você vai ver o que é que
eu vou fazer com você.
Off 18 simulação – narrador
Segundo Ivar, Alan vai em direção a uma praia deserta. Depois de dopar
Carol com lança perfume, eles obrigam a saltar do carro. Alan é o primeiro

a atacar Carol, logo em seguido por Marcelo. Carol, 31 anos, perde a
virgindade vítima de um estupro.
Sonora – Moacyr Diniz (irmão da vítima)
Mas como Ivar, segundo os autos, não teve condições, Marcelo foi de novo.
Depois de ter feito isso, eles colocaram a roupa dela, levaram ela pra li,
para beira da praia, certo.
Off 19 simulação – narrador
Marcelo não se contenta em estuprar Carol, com uma chave de rodas, golpeia
de forma brutal a cabeça da vítima.
Sonora – Genivaldo José dos Santos “Ivar”(preso)
Marcelo voltou no carro, pegou uma chave de roda, tipo L, e deu na cabeça
dela, umas três vezes, deu nela e jogou a chave de roda dentro d’água, na
beira da praia, ai foi-se embora.
Off 20 simulação – narrador
Depois de passar em casa, Marcelo volta ao lugar do crime, ele trás a
garrafa que guardava os sonhos de Carol e deixa ao lado dela, que agoniza.
Estúdio Meirelles
Até hoje ninguém conseguiu explicar porque Marcelo atacou Carol com
tanta violência. Uma jovem que ele mal conhecia. Ninguém entendeu também
porque o sargento Alan, ajudou o amigo a cometer um crime tão bárbaro.
Sonora – Jairo Bauer (Psiquiatra)
Isso numa cidade ou numa região de machismo ainda é muito importante, o
comportamento cultural né. O homem tem que ir lá, tem que provar uma
série de coisas. Isto pode de alguma maneira ser mais um fator que
contribuiu para a questão do estupro. O fato de a mulher dizer não, esse é
um limite, eu não quero fazer isso, talvez tenha funcionado como uma
espécie é, de fator que aguçou a vontade deles, eles quiseram provar que eles
podiam e não mediu as conseqüências para ir em frente, é um absurdo, mas
essas coisas acontecem.
Estúdio Meirelles
Carol ainda foi socorrida com via, mas morreu depois de ter passado 8 dias
em coma. As testemunhas temiam denunciar os acusados. O dono do bar
onde eles estavam no dia do crime, foi assassinado na véspera de depor a
polícia.
Sonora – Ademar Rigueira (assistente de acusação)
Todas elas estavam intimidadas, não só porque receberam ameaças, mas
também, porque ouviram dizer que outras testemunhas haviam sido
ameaçadas.
Off – Meirelles
Até mesmo a delegada que investigava o caso foi ameaçada de morte, veja a
declaração que ela deu na época.
Nesse momento uma legenda
aparece no vídeo “Para obter
mais informações sobre este
caso
acesse
www.globo.com/linhadireta”.

Sonora – Genezil Coelho (Delegada – arquivo 06/11/02)
Eu recebi uma ameaça por telefone, no mês de abril, maio, mais ou menos,
eu tenho a data, por telefone, dizendo que iam me matar.
Estúdio Meirelles
Marcelo e Alan foram presos seis meses depois do crime, eles participaram
de uma acareação com Ivar. Mas os dois amigos foram soltos por ordem
judicial. Eles negam qualquer participação no crime. Em outubro do ano
passado, a Justiça decretou a prisão preventiva de Alan José e Marcelo, os
dois amigos inseparáveis fugiram. Para o corpo de bombeiros, Alan

abandonou o emprego e é considerado um desertor. O caseiro Ivar continua
na cadeia. Parentes e advogados de Marcelo e Alan, foram procurados por
Linha Direta, mas se negaram a dar entrevista. Maria Carolina Diniz, a
Carol, 31 anos, a jovem recatada e espera de um príncipe encantado, morta
a beira mar, no dia 1º de janeiro. Dia em que todos fazem planos para um
futuro melhor.
Imagens cedidas pela polícia

Imagem da
emocionada.

mãe

Música
vinheta.

abertura

de

muito

Sonora – Maria da Conceição Diniz (mãe da vítima)
Pra mim não aconteceu, acho que a qualquer hora ela pode chegar. Pra mim
é uma viagem que ela fez, mas pode voltar.
Estúdio Meirelles
Se você tem alguma informação que pode levar a prisão de Marcelo
Rodrigues Barreto e Alan José Carneiro de Holanda Filho, ambos com 26
anos. Ligue para Linha Direta, Rio de Janeiro, (21) 2547-9040. Suas
informações serão levadas as autoridades e a sua identidade será mantida no
mais absoluto sigilo. Vamos para o próximo caso dessa noite.

da

No vídeo é disponibilizado o
e-mail
do
programa
linhadireta@redeglobo.com.br
e a caixa postal 34.108-RJ.
A duração do primeiro caso
sem intervalos foi de 14
minutos.

Como vimos, o Linha Direta não se limita apenas a noticiar a existência de um
criminoso foragido. É preciso reconstruir, ou melhor, encenar o crime com o máximo de carga
emotiva para que o telespectador possa se indignar e ter a sensação de que pode fazer justiça
com as próprias mãos. Ao se identificar com o sofrimento da vítima e de sua família, o
telespectador fará a denúncia. Essa identificação do telespectador com a vítima se dá via
construção dos personagens, isto é, a maneira como o programa vai delineando características
dos envolvidos nos casos (vítima e foragido), como a bondade da vítima/a maldade do
foragido; a construção do passado da vítima apontando para um futuro promissor/o

apagamento do passado do foragido, como se ele não tivesse passado e fosse sempre maligno.
Esta construção se dá de forma dicotômica e maniqueísta. “Finalmente, veremos como a
construção deste maniqueísmo será fundamental para o surgimento da personagem principal
do programa: aquele que irá determinar como a Justiça deve fazer o seu papel – o próprio
Linha Direta” (Mendonça, 2002, p.80).
Todos os programas seguem o mesmo formato, mesmo nos especiais Linha Direta
Justiça e Linha Direta Mistério. O programa começa com uma breve escalada em que são
mostrados os dois casos da noite mais a prisão de eventuais foragidos mostrados nas edições
anteriores. Logo depois da escalada começa a narração do primeiro caso, no final, deste bloco
o apresentador começa o segundo caso, em seguida, mostra quais são os foragidos da noite e
chama o intervalo comercial. Ao retornar o programa prossegue com a dramática narrativa
intercalada pela participação de Meirelles no estúdio (hora em alguns offs), pelo narrador com
o texto da simulação, pelas entrevistas com familiares, amigos, testemunhas e representantes
da Justiça (delegados, promotores, juízes, peritos criminalistas, assistentes de acusação, etc.).
Além do tom dramático e emotivo dos textos, existe um formato de narrativa
invariável no Linha Direta. Inicialmente o telespectador é apresentado à vítima, que
normalmente é uma pessoa feliz, bem aceita na sociedade, com um futuro promissor e acima
de tudo honrada e honesta. Tudo parece ir bem com a vida da vítima, essa sim, possui um
passado, geralmente, sem defeitos. Em contrapartida, nada se sabe do vilão, o foragido, este
quase nunca tem um passado, a não ser que este passado seja criminoso, e muito menos
possui alguma qualidade enquanto pessoa. Em nenhuma das edições analisadas se deu voz ao
foragido, a não para incriminá-lo. Isso pode ser percebido na transcrição do roteiro do
programa anterior e poderá ser novamente constatado na transcrição a seguir.
Dentro dessa trama, além do papel do mediador que servirá para dar sentido à
reportagem, temos uma outra voz, que chega a ser onipresente, é a voz do narrador. O
responsável por essa voz onipresente, clara, ora pausada, ora acelerada, é Bruno Garcia. É
importante lembrar que o narrador é responsável apenas pelo off das simulações, os textos
mais factuais ficam a cargo de Domingos Meirelles.
Um outro elemento que vai estar presente no formato de apresentação das narrativas é
o uso de uma música de fundo (BG). Assim como na construção da imagem da vítima boa e
do foragido mal, a música vai acompanhar essas nuances. Quando a vítima é mostrada no
passado ou em algum momento de felicidade no presente, a música é alegre e doce. Quando a
vítima é mostrada ao lado do vilão, a música ganha ares de suspense e dramaticidade, parece
uma trilha sonora de filme de terror. Existe ainda um terceiro momento, distinto, para o uso da

música, quando os familiares e amigos falam emocionados da vítima, nesse momento, a trilha
sonora é melancólica, tristonha e sentimental. “Então, enquanto a mudança na trilha sonora
trabalha o suspense e auxilia, juntamente com as imagens, na caracterização da maldade do
criminoso em oposição à bondade da vítima, a narrativa conduz o suspense de forma
crescente até a execução do crime” (Mendonça, 2002, p.68).
Em um outro caso exibido no dia 05 de maio de 2005, poderemos constatar além
desses elementos já descritos, que o programa irá associar a maldade do criminoso à prática
de algo demoníaco, maligno. Com a mesma freqüência, o telespectador se deparará com
momentos em que a intuição da vítima, pressentindo seu destino fatal, será realçada para
evidenciar o caráter inevitável da tragédia. Esta edição contou com um conteúdo especial,
voltado para o tema de violência contra a mulher, é possível perceber que toda a construção
dramática apresentada busca envolver o telespectador por meio de apelos sentimentais.
Linha Direta 05/05/05
1º Caso da noite

Mesmo feliz num parque algo
vai acontecer. O texto e a
música de suspense antecipam
algo ruim.
Observe a associação feita
pela mãe da vítima a algo
maligno, demoníaco.

Música de suspense

Off 1 simulação - narrador
Interior da Bahia, outubro de 2003, a jovem Ana Paula, 18 anos, vive os
seus últimos momentos de alegria. Depois do espetáculo ela se encontra
com o namorado, João.

Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Parecia uma coisa assim, uma força assim, do mal, pois quanto mais a
gente dava conselho para Paulinha não ir, ela dizia que não deixava, que
amava, amava, amava.

Off 2 simulação – narrador
João, o namorado de Ana Paula, está fora de controle, ele decide roubar
um posto de gasolina. Ana Paula resiste e chama a atenção da polícia.
Sonora – Argenilton Souza de Oliveira (irmão da vítima)
Ela chegou na minha casa umas 2 horas da manhã, batendo na porta. Ô
Gil abre aqui, ô Gil abre aqui.
Off 3 simulação – narrador
O irmão de Ana Paula tenta ajudá-la.

Mais uma vez o off da
simulação antecipa que algo
vai acontecer.

Sonora – Argenilton Souza de Oliveira (irmão da vítima)
Aí eu abri a porta, foi o quê? Ela disse, olha, Joãozinho montou uma moto
e ta armado com uma faca, ele queria roubar um posto. Aí eu disse
(Argenilton) ele queria fazer isso? (Ana) eu deixei ele, ele taí, ele tá atrás
de mim. (Argenilton) Então entra. Na hora que eu fechei a porta a viatura
passou. Ai eu falei, Paulinha, agora você não vai sair daqui.
Off 4 simulação – narrador
Apesar dos apelos do irmão, Ana Paula prefere ir embora. As 2 da
madrugada o irmão da jovem a vê pela última vez.

madrugada o irmão da jovem a vê pela última vez.

Imagem real de Ana Paula

Estúdio Meirelles
Ana Paula Souza de Oliveira nunca mais voltou, aos 18 anos, ela foi morta
pelo namorado, João Maria Carlos. Ana Paula se dizia apaixonada por
ele, mas em troca era seguidamente espancada e humilhada por João
Carlos. No dia seguinte ainda marcada pelas surras Ana Paula perdoava o
namorado, na triste ilusão de que ele um dia iria melhorar. Para Ana
Paula, isso era amor. Os parentes da jovem não sabiam como resolver o
problema, as autoridades também não fizeram nada. De surra em surra e
de perdão em perdão Ana Paula continuou ao lado do namorado, até o dia
em que ele a matou.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
A minha filha falava para mim, ninguém vai me separar dele, só a morte.

Imagem real do foragido
Emocionado o irmão de Ana
Paula associa o que aconteceu
com algo demoníaco, a
macumba.

Sonora – Roque Souza de Oliveira (irmão da vítima)
Eu não sei o que fizeram pra ela sabe. Aqui mesmo, dizia que era
macumba, por que ela era cega, cega, cega.
Off – Meirelles
Itaberaba é uma cidade de 60 mil habitantes no interior da Bahia. O
município tem um grande número de casos de violência contra a mulher.
Sonora – Cilene Gonzaga (promotora)
Nós temos ocorrências nos registros, de janeiro de 2003 a março de 2004
relatando 1481 ocorrências contra a mulher, crimes, homicídios, estupros,
ameaças, agressões. Enfim, aí o que acontece, desses casos, poucos tem
sido concluídos pela polícia e encaminhados a Justiça. E desses que
chegam a Justiça, não em sido possível dar continuidade.

Uso do infográfico.
Off 5 simulação – narrador
Fevereiro de 2000, Ana Paula tem 14 anos, a filha mais nova de Rita é o
orgulho da mãe.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Parece que quando a gente tem uma filha mulher a gente se identifica nela.
O programa tem o hábito de
voltar as histórias no tempo
para mostrar onde tudo
começou.

Off 6 simulação – narrador
Três meses depois o comportamento de Ana Paula começou a mudar. A
mãe e a avó da adolescente começam a ficar preocupados. Ana Paula volta
para casa cada vez mais tarde.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Sempre eu estava atenta ao porque dela chagar mais tarde. Ah porque o
pastor hoje fez uma reunião do grupo jovem. Mas a noite meu Deus,
porque o pastor faz essa reunião depois das 9 horas?
Off 7 simulação – narrador
Até o dia em que a adolescente não dorme em casa.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Falei: Ana Paula, agora você vai me falar onde você passou a noite, não
diga que você tava em casa de amiga ou de parente, porque parente não
temos e amigos não é de costume. Ela olhou para mim e disse, ela não
mentiu: mamãe, eu dormir com um rapaz que eu já conhecia há um tempo
e a senhora não sabia, ele me usou.
Estúdio Meirelles
Rita, mãe de Ana Paula, procurou a delegacia e foi aconselhada a levar a
filha para fazer o exame médico. O resultado do exame deixou Rita

chocada, além de ter perdido a virgindade Ana Paula estava grávida de
dois meses. Ela se negava a dizer quem era o pai da criança.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Quando foi um dia, altas horas da noite, mais ou menos por volta de 1
hora da manhã a 2 horas, chega um rapaz na minha casa de moto, bateu,
bateu na minha porta: minha senhora eu sou o namorado da sua filha e
estou aqui para lhe pedir perdão pelo meu erro cometido, me perdoe, por
favor, me perdoe. Ele não estava normal, pela atitude dele, pela cor dele,
assim. Ai eu disse, olha meu filho, tá bom, você vem aqui em outra hora
para a gente conversar. Fechei a janela e ele arrastou a moto e foi embora.
Ana Paula nunca que tinha me apresentado essa rapaz, nunca tinha
apresentado esse rapaz na minha vida.

Música dramática
suspense.

e

de

Off – Meirelles
O nome dele, João Maria Carlos, 20 anos.
Sonora – Jorge Gil Ferreira Filho (delegado)
Ele era viciado em drogas e trabalhava aqui, como motoboy, na verdade
mototáxi.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Daí por diante, ele tomou conta como se fosse dele de verdade e acabou
assumindo e ficando com ela.
Off 8 simulação – narrador
Segundo testemunhas, João misturava sexo com violência, mesmo grávida
Ana Paula é constantemente espancada.
Sonora – Isabel Machado de Souza (avó da vítima)
Ele batia nela, batia, batia: oh maninha, quando ele vai transar comigo ele
me bate. Por quê? Que carinho é esse? Então ele não gosta de você.
Off 9 simulação – narrador
Os parentes de Ana Paula não sabem o que fazer. Apesar das suras, ela
defende o namorado e pede para ninguém se meter.
Sonora – Argenilton Souza de Oliveira (irmão da vítima)
Tanto que eu falava com ela. Olha Paulinha, sabe, Joãozinho, a vontade
que eu tenho é de pegar ele e quebrar todo no pau. Não faz isso não inho,
porque ele não vai fazer nada comigo, eu amo ele, eu confio em Joãozinho,
pode ficar tranqüilo que ele não vai fazer nada comigo.
Estúdio Meirelles
Impotente diante da situação, a mãe de Ana Paula procurou a polícia. Ao
todo foram quatro queixas contra João Calos. Mas nada adiantou. Assim
como a família de Ana Paula, as autoridades também não sabiam como
agir.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
E todas as vezes eu sempre fui a delegacia, registrava queixa, fazia exame
de corpo delito. O pessoal disse que ia buscar ele pra prender, mas nunca
prendeu.
Sonora – Cilene Gonzaga (promotora)
Houve uma grande resistência da própria vítima em denunciar.
Sonora – Jorge Gil Ferreira Filho (delegado)
O conselho tutelar procurava amparar, mas ela mesma não queria prestar
queixa contra ele, era apaixonada.

Sonora – Paulo Henrique Bastos (amigo d vítima)
Tem aquele ditado de briga de marido e mulher ninguém mete a colher.
Mas ela brigava direto com ele e voltava na boa.
Off 10 simulação – narrador
João leva Ana Paula para morar na casa dos pais dele. Como não quer a
gravidez ele tenta matar a adolescente. Na primeira vez ela consegue
escapar.

Música de suspense e imagem
de João tentando colocar fogo
na cama enquanto Ana Paula
dormia.

Sonora – Roque Souza de Oliveira (irmão da vítima)
Ele botou fogo. Sabe, gora acho que até a gente tava até cego né, porque
ele fez a perversidade, espancava, batia e a gente não tinha a postura de
chegar e dizer assim, você não vai ficar com ele.
Off 11 simulação – narrador
Depois das brigas, Ana Paula foge par a casa da mãe e João sempre vai
buscá-la. À tarde, ele faz nova tentativa para Ana Paula perder o bebê.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
No que ela caiu, ela ficou segura. No coxim não tem aqueles dois ferros,
ela ficou segura no coxim e ele arrastando. Ela disse: não mamãe ele tem
um lado bom, quando ele não ta drogado ele é uma excelente pessoa.
Sonora – Edna Ponciano (psicóloga e terapeuta da família)
A dominação ela é tanto emocional, psicológica, como é uma dominação
física, e ele utilizava as duas coisas. E o fato dela sempre retornar era o
sinal de que ele estava dominando moralmente também essa pessoa.

O programa leva ao estremo o
nível de reconstituição dos
casos. A música de suspense
acompanha todas essas cenas.

Off 12 simulação - narrador
Segundo testemunhas, João obriga Ana Paula a comprar drogas para ele,
acuada ela obedece.
Sonora – “X” (amiga da vítima que preferiu não se identificar)
Ele botava ela a frente para ir comprar drogas, para não perceberem, para
não ter pista. Eu até cheguei a perguntar a ela se ele nunca colocou pra
ela fumar. Ela disse que uma vez ele queria que ela fumasse.
Off 13 simulação – narrador
Fevereiro de 2001, nasce a filha de Ana Paula. João não aparece no
hospital para ver a menina.
Estúdio Meirelles
Uma semana depois do parto, João Carlos mandou buscar Ana Paula, que
se recuperava na casa da mãe. Mais uma vez ela foi ao encontro dele, mas
teve medo de levar a criança. Com poucos dias de vida, a menina foi
entregue a avó para ser criada por ela.
Off – Meirelles
Depois do nascimento da filha, Ana Paula ainda viveu por mais dois anos
com João, sempre vítima de humilhação e espancamento.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Eu disse: ô Paula, tantas vezes que eu te dou conselho, para tu separar
desse rapaz, que ele não te ama e tu continua. Agora Paulinha, vai ser a
minha última vez com você, ou você separa dele ou você vai continuar?
Off 14 simulação – narrador
Junho de 2003, depois de mais uma surra, Ana Paula volta para a casa da
mãe.

Estúdio Meirelles
Depois de tanto sofrimento, Ana Paula tentou refazer a vida. Ela se
matriculou numa academia de ginástica e começou a procurar emprego.
Além disso, Ana Paula precisou aprender a ser mãe.

Ana Paula completamente
desfigurada e ensangüentada é
mostrada na simulação.

Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Ai quando a menininha começou a falar as primeiras palavras, que
começou a chamar mamãe, aí já não chamava ela mãe, chamava a mim.
Sonora – “Y” (amiga da vítima que não quis se identificar)
Quando a menininha dela começou a chamar ela de mãe ai ela ficou muito
feliz.
Off 15 simulação – narrador
Em setembro, Ana Paula resolveu pedir pensão alimentícia para a filha. A
mãe dela não concorda com a idéia.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Você sabe que pensão alimentícia dá sempre problema: que nada mamãe,
eu vou, a senhora ta com medo.
Estúdio Meirelles
A promotoria aceitou o pedido de pensão alimentícia, mas passou para
Ana Paula uma tarefa inacreditável. Ana Paula, a jovem maltratada e
espancada pelo namorado é quem teria que entregar para João Carlos a
notificação para que ele comparecesse na Justiça.
Sonora – Cilene Gonzaga (promotora)
Como são muitos os casos, muitos os atendimentos, é comum que a própria
vítima encaminhe a notificação. Em havendo alguma resistência em se
receber aí é que lançamos mão para alguém ir lá entregar.
Off 16 simulação – narrador
Com medo, Ana Paula vai com uma amiga entregar a intimação a João,
ele não está em casa.
Sonora – “Y” (amiga da vítima que não quis se identificar)
Poucos minutos depois ele chegou, aí a família foi logo dizendo que Ana
Paula estava na casa da vizinha, que tinha entregado a intimação. Aí ele
ficou furioso.
Off 17 simulação – narrador
A reação de João apavora Ana Paula, ele quer matar. João é chamado a
delegacia, ele nega tudo e é liberado.
Sonora – Cilene Gonzaga (promotora)
Foi registrado como é uma agressão e também uma ameaça e não foi feito
essas audiências preliminares que deveriam ter sido feitas. Porque o que a
gente percebe é, parece que a gente já se acostumou a violência.
Estúdio Meirelles
Por uma decisão da Justiça, João Carlos foi obrigado a pagar uma pensão
de 50 reais para a filha. Ele se revoltou com a decisão e começou a
perseguir Ana Paula.

João armado com uma faca
para matar Ana Paula. O
clima de suspense é auxiliado
pela música.

Sonora – Edna Ponciano (psicóloga e terapeuta da família)
E ela escapou, nem que seja por um momento, dessa relação de posse,
deixou de ser propriedade dele. Ele foi atrás daquilo que ele achava que
era o objeto dele que ele pensava.

Off 18 simulação – narrador
João quer ser relacionar de novo com Ana Paula, mas ela resiste. Furioso,
ele ameaça de homicídio.

João e Ana Paula na
delegacia.
A
simulação
reforça o sorriso cínico de
João.

São mostradas imagens do
casal em um motel. É comum
o programa acionar cenas
mais sensuais nas suas tramas.

Sonora – Roque Soares de Oliveira (irmão da vítima)
Aí ela contou tudo pra mim: oh Roque, ele falou bem assim, que se eu não
ficar com ele, ele vai matar minha mãe e vai matar minha filha.
Off 19 simulação – narrador
Outubro de 2003, Ana Paula sede aos apelos de João, ela acredita que
ainda pode ser feliz com ele.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Ele foi se aproximando, dizendo a ela que amava e levou ela e passou a
noite. Ela já voltou mais alegre. Mamãe diz com quem eu estava, com
aquele jeito de criança. Eu disse, já sei, você estava com aquele pulha. Aí
ela baixou a cabeça e disse assim, foi verdade, aí toda feliz.
Off 20 simulação – narrador
Mas a felicidade de Ana Paula dura pouco. No dia seguinte, em frente a
um circo ela o vê com outra mulher.
Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Aí eu disse, ta vendo Paula, o que eu lhe falo. Você chega ontem e diz pra
mim que ele declarou amor, que lhe encheu de carinho, e hoje ele te
despreza, será que esse homem te ama de verdade?
Off 21 simulação – narrador
Dois dias depois Ana Paula vai de novo ao circo, na saída ela volta a ficar
com João.

Novamente a música é de
suspense, vai indicando que
algo terrível está prestes a
acontecer.
O
irmão
fala
muito
emocionado. Nota-se no texto
a antecipação de algo ruim
que vai acontecer.

O texto do apresentador
indica e antecipa que algo vai
acontecer.

Sonora – Roque Souza de Oliveira (irmão da vítima)
Antes dela sair, eu tinha conversado com ela. Ela disse, olha inho, eu to
desgostosa da vida. Eu vou sair, vou atrás dele mesmo, não vou ficar aqui
não, se ele querer que goste de mim, eu vou sair daqui mesmo.
Off 22 simulação – narrador
Mas João tomou uma atitude inesperada, ele quer obrigar a Ana Paula
assaltar um posto de gasolina, a confusão atrai a atenção da polícia.
Estúdio Meirelles
Ana Paula e João Carlos foram perseguidos pela polícia. Na fuga, ela se
separou dele e buscou proteção na casa do irmão mais velho. O problema
é que Ana Paula só aceitou ficar na casa do irmão por alguns minutos.
Off 23 simulação – narrador
Segundo testemunhas, João volta a pegar Ana Paula, assustada ela grita
por socorro. João para numa estrada deserta, ninguém mais ouve os
pedidos de socorro de Ana Paula. Depois de 14 facadas, João acredita que
Ana Paula morreu e joga o corpo num riacho. Mas a adolescente ainda
está viva.
Sonora – Jorge Gil Ferreira Filho (delegado)
Se ela fosse socorrida imediatamente, talvez não tivesse morrido. Mas ouve
o agravante do afogamento, porque ele a jogou dentro do rio. Aí ficou
difícil realmente e a pobre moça veio a falecer.
Estúdio Meirelles
As 5 da manhã, João Carlos foi visto na frente da porta da casa da mãe,
com a roupa suja de sangue e de barro. Quando a polícia chegou, ele já

com a roupa suja de sangue e de barro. Quando a polícia chegou, ele já
tinha fugido.
Sonora – Isabel Machado de Souza (avó da vítima)
Ele não matou só ela, ele matou a todos.
Sonora – Roque Souza de Oliveira (irmão da vítima)
Eu não acredito que isso aconteceu, é uma coisa que não entra assim
dentro de mim. Que aquele cara teve a natureza de fazer aquilo, até hoje
eu não acredito. A gente vê essas coisas na família dos outros, na televisão,
mas a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente.

Corpo boiando no riacho.

Sonora – Rita Souza de Oliveira (mãe da vítima)
Mas eu sei meu Deus, que onde ela tiver, ela sabe que eu tô lutando para
ver esse crime ser solucionado. Ele não pode ficar livre. Quando ela
procurar a mãe eu vou ensinar ela a me chamar de mãe. Mas um dia vai
ter o dia da avó, o dia do avô, o dia da mãe, o dia do pai, e o que é que eu
vou dizer meu Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu preciso ser forte.
Estúdio Meirelles
João Maria Carlos, o Joãozinho, tem um defeito na mão direita, que foi
causado por uma queda de moto. Se você tem alguma informação que
possa levar a prisão dele, hoje com 24 anos, ligue para Linha Direta, Rio
de Janeiro (21) 2547 – 9040. Suas informações serão levadas as
autoridades e a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.

Uma estratégia do programa é
fazer com que a emoção das
vítimas emocione também os
telespectadores.
No final de cada caso o
programa disponibiliza a foto
do foragido e também o email e a caixa postal do
programa.
linhadireta@redeglobo.com.br
caixa postal 34.108 RJ.

Duração do caso 17 minutos.

As últimas seqüências das cenas da simulação possuem todos os elementos de um
filme de suspense. É uma noite chuvosa, nebulosa, ninguém consegue ouvir os gritos da
vítima, a tudo isso é adicionado uma música de suspense que acompanha o texto dramático e

a agonia da vítima. Todo esse enredo sensacionalista é o combustível para que o programa
obtenha êxito no seu endereçamento e que o telespectador faça a denúncia. Além disso, a
forma de contar as histórias costuma ser exagerando no apelo emocional que busca uma
narrativa espetacular, que será fundamental para construir a identificação e a conseqüente
indignação do telespectador. No fechamento dos casos têm-se o sofrimento e o choro
indignado dos parentes da vítima, em contraposição ao criminoso que escapa impunemente de
todas as suas atrocidades.
O jornalismo policial trabalha o potencial identificatório das imagens assim como os
sentimentos de atração-repulsão que a violência mostrada aciona nos agentes
receptores. Além deste potencial, contido de fato numa imagem de qualquer natureza
tanto quanto na violência de forma geral, e especialmente na imagem enquanto
representação da violência, o processo de identificação do público é otimizado por um
trabalho de investigação ao vivo graças ao tremor da câmera e da voz que acompanha
o desenrolamento dos fatos, despertando assim o interesse da busca como se cada um
participasse realmente dela (Joron, 2004, p.57).

Desta forma, no final de cada bloco Domingos Meirelles vai chamar a atenção do
telespectador sobre a importância de fazer a denúncia e botar os foragidos na cadeia. “E veja
também, você pode ajudar a localizar o último foragido da chacina de Vigário Geral. E esses
são os foragidos mostrados no programa de hoje: Clarismino Ananias Pinheiro o ‘Mindo’ e
João Maria Carlos o ‘Joãozinho’” (Linha Direta, 05/05/05). Portanto, o programa interpela o
telespectador a participar com alguma informação que possa terminar com a injustiça,
solucionando o caso, ao ajudar a polícia a localizar o criminoso. Meirelles vai assegurar que a
identidade do telespectador será mantida no mais absoluto sigilo. E será justamente o ato da
denúncia concretizada que irá coroar o efeito de realidade da “notícia” veiculada e a eficácia
do programa, em sua estratégia de autoridade. Enfim, nesse momento, o programa ratifica a
“promessa” inicial e o pacto entre Linha Direta e telespectador será mantido.
Tanto a criação de uma sociabilidade artificiosa quanto o sentimento de insegurança,
presentes no “espetáculo de violência” proposto pelo Linha Direta, somente
conseguirão ser instituídos na medida em que as simulações – responsáveis por
promover o encontro entre a imagem e o acontecimento – conseguirem se constituir
através de efeitos de realidade (Mendonça, 2002, p.42).

Esse pacto que é travado entre o programa e a sua audiência é importante para
entender a relação de quarto poder da mídia, especialmente, a noção de quarto poder
expressada por Albuquerque (1999). Este autor aponta que, após se auto-atribuir um papel de
guardião da sociedade, que se assemelha em muito a um poder moderador, o jornalismo
brasileiro vai “cobrar” a correção dos três poderes constitucionais. No caso específico que nos
interessa, “em face da ineficiência da Justiça, os jornalistas brasileiros se vêem tentados a
realizar simbolicamente a justiça que ela não é capaz de fazer” (p.31). Desta forma,

argumenta o autor que “isso talvez ajude a entender por que a imprensa brasileira seja
freqüentemente tão rápida e definitiva na determinação da culpa dos crimes, e tão dura no
tratamento dispensado àqueles considerados culpados” (p.31).
Segundo

Mendonça

(2002),

em

nível

mundial,

existem

estudos,

ligados

prioritariamente à criminologia, que discutem a importância da violência veiculada nos meios
de comunicação de massa para o aumento da sensação de medo ou para a banalização
decorrente de uma dramatização da violência convertida em espetáculo. Para o autor, o medo
social não se baseia em fatos estatísticos concretos, mas numa ansiedade produzida
simbolicamente a partir das informações recebidas.
George Gerbner (1993) parte da Cultivation Theory para pensar a relação entre a
recepção televisiva e as representações da realidade social pela televisão ao longo dos anos.
Para Gerbner, o forte poder dos media, especialmente, da televisão na vida das pessoas se
deve, sobretudo, a relação do tempo de exposição na frente da TV, ou seja, os efeitos
televisivos são cumulativos e de longo prazo. Para ele, haveria uma persistente e difusa
influência da televisão sobre os telespectadores e a cultura que os envolve.
A análise do cultivo procura investigar se aqueles receptores que passam mais tempo
diante da TV são mais propensos, comparativamente ao indivíduos que assistem pouca TV, a
perceber o mundo real de modo a refletir as mais ordinárias e repetitivas características do
mundo televisivo, a mais difusa das quais é a violência. Os estudos desenvolvidos por
Gerbner conclui que estes programas de televisão contribuem de forma decisiva para o
sentimento de que se vive num mundo miserável, sóbrio e violento. Cabe lembrar que as
investigações da teoria do cultivo estão voltadas principalmente para o exame do significado
que a exibição da violência tem para assegurar o poder destes programas em produzirem
efeito de cultivar uma certa imagem da realidade. A violência mostrada pela televisão seria
uma poderosa técnica, bem sucedida, de controle social, pois legitima a autoridade, o poder e
a força.
Ao mostrar um mundo violento, estes programas de jornalismo televisivo policial
estariam querendo fazer com seus telespectadores concordarem com a idéia da necessidade de
um maior poder do Estado. Isto porque, a televisão é um espaço de construção de realidade.
Pois, ao expor os receptores a uma opressiva e ofensiva violência televisiva cultiva-se um
exagerado senso de insegurança, medo e desconfiança sobre o miserável mundo visto na TV.
Além disso, segundo o autor, a sensação de medo e de vulnerabilidade e dependência
contribui para a credibilidade dos slogans em favor da adoção da pena de morte e da
ampliação do aparato policial, que supostamente, fariam aumentar a segurança.

Portanto, esta relação de quarto poder instaurada pelo Linha Direta será fundamental
para a compreensão do pacto sobre o papel do jornalismo e a sua relação com a audiência,
pois é preciso reforçar nos telespectadores a sensação de indignação e de insegurança, para
que a audiência dê credibilidade ao papel de prestador de serviço desempenhado pelo
programa e venha a fazer a denúncia. Diferentemente dos dois outros programas analisados
anteriormente, o Linha Direta não pretende ser um tribunal do júri que julga e dá a sentença
aos “criminosos”, ao contrário, o programa parte de casos já julgados, mas que por
morosidade ou incompetência da Polícia e da Justiça, o “criminoso” ainda se encontra solto,
foragido e pode voltar a atacar a qualquer momento e o próprio telespectador poderá vir a ser
uma vítima, a sensação de insegurança é constantemente reforçada pelo programa.
O papel do Linha Direta é ir em busca do foragido, fazer com que ele pague pelo
crime que cometeu. Para isso, o programa vai precisar da ajuda dos telespectadores. Esses,
por sua vez, precisarão, como dissemos, indignar-se com os crimes re-criados pelo programa
para fazerem as denúncias. Mas, essa re-criação por meio da simulação precisa ser
convincente. Desta forma, as marcas de verdade que surgem a partir da combinação entre a
escolha das imagens, o efeito sonoro e o texto que conduz a passagem entre o personagem e o
protagonista constituem-se na materialidade do funcionamento do programa. Toda essa
estratégia retórica serve para dar ao Linha Direta o papel de jornalismo de “utilidade pública”,
de justiceiro, de defensor da cidadania, que está preocupado com o bom funcionamento da
sociedade, sobretudo, no que diz respeito a noção de segurança pública tão precária no país.
Com este gesto, o programa se reveste da autoridade agora conferida pelo telespectador – este
por sua vez, também se torna personagem no interior do programa, pois cabe ao telespectador
colaborar, fazer a denúncia e exercer o seu papel de cidadão, acatando a “promessa” pactuada
entre veículo e audiência.
Sem dúvida a principal marca de endereçamento do Linha Direta está no formato de
apresentação da notícia e no uso de uma linguagem televisiva híbrida, que mistura elementos
próprios da teledramaturgia como a construção de cenas por meio da simulação e o uso de
uma linguagem melodramática. E também, por meio de recursos e de marcas próprios do
gênero telejornalismo, que se expressa por meio do jornalismo investigativo policial e nas
informações factuais sobre a vida dos personagens “reais” envolvidos nos casos. Outra
estratégia de endereçamento importante do programa é a interatividade, alimentada via
situação comunicativa entre o programa e sua audiência. Esta interatividade é materializada
por meio de denúncia feitas via telefone e por meio de e-mail na página da internet do Linha
Direta.

A utilização de uma proposta teórico-metodológica baseadas no modo de
endereçamento e no conceito de gênero televisivo foi um desafio para analisar o Linha
Direta, pois, os operadores de análise do modo de endereçamento vem sendo desenvolvidos
para análise de telejornais, no entanto, consideramos satisfatório o resultado obtido nesta
análise. Por meio das noção de gênero televisivo, foi possível perceber marcar que são
recorrentes da teledramaturgia e também marcas socialmente reconhecidas do telejornalismo,
é essa hibridização que dá o estilo do Linha Direta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso delineado até aqui permite reconhecer a importância e viabilidade de se
trabalhar com um referencial teórico-metodológico baseado no modo de endereçamento, no
gênero televisivo e no modelo da promessa. É na relação entre estes três conceitos e,
especialmente, nas inter-relações entre o conceito de gênero televisivo e modo de
endereçamento que foi possível encontrar as especificidades de cada programa, o estilo de
cada um, bem como as características em comum entre eles. Além disso, a adoção desta
metodologia permitiu abordar questões tanto comunicacionais quanto sociais e ideológicas
dos programas e das emissoras.
A partir do conceito de gênero televisivo conseguimos perceber marcas que são
culturalmente reconhecidas pela audiência dos objetos aqui analisados. Embora os programas
apresentem uma linguagem televisiva e um formato de apresentação das notícias distintas,
eles guardam marcas em comum, pois pertencem a mesma categoria que é o jornalismo
temático. O ponto de ligação entre o Cidade Alerta, Brasil Urgente e Linha Direta está
exatamente na vinculação entre jornalismo e violência, configurando-os assim enquanto
pertencentes ao gênero televisivo do jornalismo policial.
Como vimos, colocar a atenção nos gêneros implica reconhecer que o receptor orienta
suas expectativas e a maneira como ele lê o programa e como interage com os programas de
acordo com as experiências geradas a partir de marcas de reconhecimento próprias do gênero
televisivo. Essas experiências são gestadas na conformação cultural e histórica tanto dos
programas quanto do hábito de audiência dos telespectadores.
Portanto, as estratégias de comunicabilidade e de interação presentes no gênero
televisivo “jornalismo policial” permitem ao telespectador identificar as marcas recorrentes
dos programas, ou seja, as promessas feitas e que foram materializadas ao longo dos anos pelo
gênero. É a partir dessas marcas e do reconhecimento da audiência de que tipo de programa
ela assiste que foi possível pensar nas estratégias de endereçamento do Cidade Alerta, Brasil
Urgente e Linha Direta.
Os modos de endereçamento se caracterizam pela relação dos programas com a sua
audiência através das formas e práticas comunicativas que cada um utiliza. Buscamos então
apreender como se configurou as formas e práticas comunicativas que constituem os
programas aqui analisados.

A aplicação do conceito de modo de endereçamento como metodologia de análise de
programas jornalísticos mostrou-se pertinente mais uma vez, neste estudo. A maneira como o
conceito foi operacionalizado pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Telejornalismo permitiu
que o modo de endereçamento fosse adaptado para a análise de telejornais e, com a expansão
das pesquisas55 no grupo, o conceito passou a ser aplicado para a análise de programas de
jornalismo temático, com formatos distintos dos telejornais tradicionais (a exemplo do Jornal
da MTV e do próprio Linha Direta) bem como os programas de entrevista (Roda Viva,
Programa do Jô) e revista eletrônica (Fantástico).
O modo de endereçamento de cada programa é estudado a partir da articulação de
todos os operadores de análise propostos inicialmente. Embora os operadores não obedeçam a
nenhum grau hierárquico pré-definido, alguns se mostraram mais relevantes para esta
pesquisa, especialmente os operadores: pacto sobre o papel do jornalismo; a temática,
organização das editorias e proximidade com a audiência; o mediador, o texto verbal e o
formato de apresentação das notícias. Vale ressaltar que os outros operadores também foram
importantes para a compreensão do endereçamento dos programas, no entanto, esta pesquisa
considera que o endereçamento aqui analisado pode ser percebido, a priori, a partir da
articulação dos operadores supracitados.
Isto posto, o problema desta pesquisa era perceber quais as estratégias de
endereçamento de cada programa, como o estilo, as particularidades de cada um e a sua
relação com a audiência. Acreditamos que nas análises detalhadas de cada programa foi
possível perceber o endereçamento dos programas e a sua relação com a audiência, mas é
pertinente destacar algumas marcas genéricas responsáveis pelo endereçamento de cada um.
Os telejornais temáticos, Cidade Alerta e Brasil Urgente, apresentam estilos
semelhantes, especialmente no uso de uma linguagem televisiva e no formato de apresentação
das notícias. À primeira vista, podemos afirmar que os programas possuem o mesmo tipo de
endereçamento, porém, foi possível perceber nuances que distinguem um programa do outro.
A noção de pacto sobre o papel do jornalismo em cada um, por exemplo, já apresenta
algumas dessas diferenças. Ambos os programas procuram estabelecer um pacto com o
telespectador de constante vigilância social, de jornalismo investigativo/denúncia e de serviço
público. A noção de prestação de serviço é pactuada na medida em que eles buscam
“defender” os interesses dos cidadãos. No entanto, o Brasil Urgente consegue ir mais além
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que o seu concorrente, cedendo, inclusive, espaço para o telespectador expressar a sua
indignação e para protestar no programa. Essa noção de prestação de serviço é ampliada
devido à “interatividade” com a sua audiência por meio do “Fale com o Datena” e do “Pisque
Band”, como foi mostrado no capítulo III.
Um outro elemento presente nos dois programas é a noção de “Quarto Poder”, pois
eles questionam o papel dos poderes públicos, como o Judiciário e o Executivo. No entanto,
não fazem isso da mesma forma, pois, como ficou evidenciado, o apresentador do Brasil
Urgente possui um perfil de enfrentamento das autoridades. Desta forma, os âncoras de cada
programa e os seus repórteres assumem de forma distinta o papel de vigilantes da sociedade,
estão ali para acompanhar e denunciar as falhas dos sistemas sociais públicos e privados,
alertando a sociedade sobre os riscos iminentes que a mesma está correndo. Em boa medida,
este papel desempenhado pelos mediadores estimula um ambiente social repressivo e
autoritário, como ressaltou Gerbner (2006) ao afirmar que a exposição excessiva da violência
pela televisão cultiva nos receptores um exagerado senso de insegurança, de desconfiança
social e de medo.
Assim, a principal estratégia de endereçamento do Cidade Alerta e do Brasil Urgente
está na articulação da performance cênica dos mediadores, no formato de apresentação das
notícias ao vivo e no pacto sobre o papel do jornalismo. A performance cênica dos
mediadores está diretamente ligada a capacidade retórica de uso do texto verbal, o que reforça
mais uma vez a oralidade dentro dos programas. Estas características são percebidas
facilmente quando o mediador Marcelo Rezende age com um tom doutrinal e de autoridade,
que é produzido pela situação comunicativa pré-estabelecida pelo telejornal. Já Datena, além
do tom doutrinal, assume um papel mais combativo e de enfrentamento das autoridades.
Datena consegue explorar mais tanto na articulação retórica do texto, por meio dos
comentários e opiniões, quanto na “performance cênica” que ele desempenhada de forma
competente no estúdio do programa. A própria imagem de Datena, sempre com ternos escuros
no vídeo, é agressiva e intimidadora, o que confere um tom mais agressivo à sua performance.
Uma outra importante estratégia de endereçamento nos dois programas, destacada
neste trabalho, foi o formato de apresentação das notícias ao vivo. As transmissões ao vivo
além de demonstrar o poderio técnico dos telejornais, trazem consigo maior credibilidade e
confiabilidade nas informações exibidas. Além disso, acarretam um tratamento e um
enquadramento das informações exibidas pelos programas sem aprofundamento dos assuntos
e acentuam o caráter especulativo das informações pelos mediadores. O uso das transmissões

diretas pelos programas ressalta ainda a oralidade, assumindo um tom radiofônico, marca
tributária do próprio perfil dos mediadores que iniciaram as suas carreiras no radiojornalismo.
Por fim, cabe ressaltar as noções de pacto sobre o papel do jornalismo adotadas pelo
Cidade Alerta e pelo Brasil Urgente. Ambos apresentam a característica de prestadores de
serviço social, por meio de um jornalismo investigativo e da vigilância social. No entanto, o
Brasil Urgente assume também um pacto de enfrentamento das autoridades e do poder
público, procurando instaurar sua condição de Quarto Poder, utilizando-se da eficiente
performance do seu mediador.
O formato híbrido do Linha Direta, que mistura jornalismo, dramaturgia e ficção na
apresentação das notícias, é uma das marcas mais forte de endereçamento do programa, o que
auxilia na convocação da sua audiência para participar da “caçada”, “denúncia” e “punição”
dos foragidos. A partir desta estratégia retórica o programa convoca a sua audiência por meio
da criação de um discurso de verdade e faz com que ela interaja e tenha a sensação de que é
ela quem decide punir os acusados e foragidos dos crimes apresentados no programa, fazendo
justiça com as próprias mãos, suprindo a ausência do Estado. Propositalmente, o programa
não poderia ter um outro formato que não fosse a mistura de dois gêneros consolidados na
Rede Globo, que é o telejornalismo e a dramaturgia, os dois produtos de maior audiência da
emissora. São estes dois gêneros televisivos que dão o tom e o estilo próprios do Linha
Direta, afinal ele vai ao ar após o Jornal Nacional, a novela das 21 horas e do seriado A
grande família, o que faz com que o Linha Direta siga o fluxo televisivo da emissora.
O Linha Direta propõe um pacto de investigação, de serviço público, de denúncia dos
foragidos da justiça, por meio de um discurso do resgate da cidadania em meio à sensação de
caos iminente na sociedade brasileira, devido à violência e ao não funcionamento e
ineficiência da Justiça. O principal personagem do Linha Direta não é o mediador, mas o
próprio telespectador, é ele que é interpelado a contribuir com o programa e assim exercitar o
seu direito de cidadão por meio da denúncia para localizar os foragidos da Justiça. Esse pacto
travado entre o programa e a sua audiência é importante para entender a relação de quarto
poder da mídia, expressada por Albuquerque (1999).
Uma das premissas do jornalismo que a Globo procura evidenciar é a apuração da
notícia, principalmente nas matérias em que se assume maior relevância pública, ou seja,
aquelas que estão relacionadas a denúncias de fraudes envolvendo políticos e instituições
públicas ou a ineficiência do sistema jurídico brasileiro. Desta forma, é através das apuração e

das investigações que a emissora garante maior credibilidade em suas produções e com o
Linha Direta não é diferente, pois o programa apresenta um bom trabalho investigativo.
Uma outra questão é a ênfase dada à qualidade técnica do jornalismo da Globo e de
suas produções de teledramaturgia. A emissora apostou na qualidade técnica e na apropriação
de uma linguagem televisiva particular. Esta qualidade técnica é percebida pela plasticidade e
linguagem televisiva apresentada pelo Linha Direta.
Um outro ponto relevante como marca genérica dos três programas de jornalismo
policial é a noção de atualidade. Essa preocupação com a atualidade está evidente no próprio
nome de cada programa e na maneira como cada um articula os elementos da linguagem
televisiva e no formato de apresentação da notícia, especialmente por meio das transmissões
ao vivo. A noção de atualidade se assemelha nos programas Cidade Alerta e Brasil Urgente e
aparece de forma mais distinta no Linha Direta. Isto se explica, em primeiro lugar, porque os
dois telejornais possuem uma produção diária de informação, baseada no cotidiano dos
grandes centros urbanos. Segundo, porque o Linha Direta é um programa semanal e sua
produção de notícias não está diretamente relacionada aos acontecimentos do tempo presente,
mas em acontecimentos mais isolados, como os casos e crimes que já foram julgados e
transcorreram em um intervalo de tempo pretérito relevante, mas que é atualizado a partir do
momento em que o programa pauta estes acontecimentos, exigindo da justiça a prisão dos
foragidos.
A contribuição desta pesquisa está na articulação do modelo da promessa aos
conceitos de modo de endereçamento e de gênero já adotados pelo grupo de pesquisa citado
acima, bem como a expansão de alguns operadores de análise, que foram mais relevantes para
compreender os programas aqui apresentados, como a noção de performance cênica para o
mediador, de retórica para o texto verbal, a articulação das premissas do jornalismo com o
operador do pacto sobre o papel do jornalismo. Além disso, as contribuições trazidas do
diálogo com outras áreas de conhecimento, como os estudos sobre teledramaturgia, serviram
para pensar as simulação nos programas jornalísticos via formato de apresentação da notícia
como é o caso do Linha Direta.
Com a elaboração deste trabalho foi possível perceber também a importância das
empresas jornalísticas enquanto importantes instituições sociais, que procuram estabelecer as
suas atividades, em boa medida, a partir da noção do interesse público. Isto implica dizer que
modo como cada emissora lida com a função de vigilância e com a noção de “quarto poder”,
bem como com as noções de verdade e relevância, expressam a relação com o poder político
e com a função social de servir ao interesse público. Afinal, no caso do Brasil, é o Estado

quem distribui a concessão para o funcionamento das empresas de comunicação, sobretudo,
porque se trata de emissoras privadas. Logo a idéia de serviço público tornou-se algo
incorporado pelos programas jornalísticos aqui analisados.
Portanto, procuramos até aqui demonstrar as características mais evidentes de cada
programa, o estilo de cada um e as relações entre eles e a sua audiência. Este percurso só foi
possível a partir das contribuições e inter-relações entre o modo de endereçamento, as noções
de gênero televisivo e o modelo da promessa. Esse percurso nos possibilitou testar e
aperfeiçoar uma metodologia de análise para atender as demandas do gênero jornalismo
policial televisivo, tarefa que consideramos ter alcançado.
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