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RESUMO 

 

O formato uniforme e padronizado do telejornal televisivo sofreu mudanças na linguagem e 

na escolha dos fatos que são noticiados desde a década de 1990. Essa remodelagem aumentou 

a quantidade de reportagens policiais e dos problemas sociais que são exibidos ao mesmo 

tempo em que introduziu uma linguagem menos formal e descontraída, o que diminuiu, 

sensivelmente, neste tipo de programação, a fronteira entre o jornalismo e o entretenimento. 

Essa nova tendência do jornalismo vai influenciar diretamente a mudança no perfil dos 

apresentadores de telejornal policial: um novo ethos foi construído para garantir audiência. 

Um exemplo dessa era do showrnalismo é o telejornal Cidade Alerta, que foi apresentado por 

Marcelo Rezende. Com discursos descontextualizados que cobram/exigem soluções em nome 

do povo a políticos, à justiça e à polícia, o âncora combina - em um só produto - jornalismo 

investigativo, entretenimento, sensacionalismo, dramaturgia e espetáculo. Uma constatação 

que se torna evidente a partir do momento em que as narrativas do apresentador (sujeito 

comunicante) são fielmente atendidas pelos telespectadores (sujeitos interpretantes). O 

problema é que esse telejornal transmite a ideia de que faz uma prestação de serviço à 

sociedade, mas na verdade não traz nenhum tipo de conhecimento ou mesmo informação que 

modifique a vida do cidadão. São casos de violência com pouca ou nenhuma apuração o que 

compromete o compromisso que o jornalismo tem com a verdade e com o interesse público, 

já que o tipo de conteúdo exibido, muitas vezes, fere até a legislação do país. Além disso, esse 

telejornal policial tem disseminado e reproduzido, sem responsabilidade social, questões que 

não trazem reflexão crítica e em nada acrescentam de efetivo para a sociedade. O serviço 

público que o jornalismo deve prestar fica comprometido com discursos construídos para a 

distração e desinformação dos telespectadores.   

 

Palavras-chaves: Discurso. Espetáculo. Ethos. Jornalismo policial. Sensacionalismo. Sujeitos 

da linguagem. Teoria Semiolinguística. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The uniformed and standardized format of television newscast has suffered changes in its 

language and choose of facts that have been presented to the viewers  since the 1990‟s. That 

remodeling has been increasing the quantity of crime reports about social problems on TV 

which are exhibited at the same time it reproduced a less formal and more casual language, 

and this reduced noticeably the borders between journalism and entertainment in this kind of 

programs. This new tendency of journalism has been influencing directly the changes in the 

profile of the newscasters: a new ethos was thought to guarantee audience. An example of this 

“Shownarlism” age is the television newscast Cidade Alerta, which had Marcelo Rezende as 

its host. With decontextualized demanding speeches that demanded solutions from the 

politicians, the justice and the police on behalf of the people, the host combined – in one 

single “product” – investigating journalism, entertainment, sensationalism, dramatization and 

spectacle. That has been become evident since the moment when the stories told by the host 

(the communicating person) are faithfully followed by the viewers (the interpreting people). 

The problem is that this television newscast pretends to offer a service provision for society, 

but it actually does not bring any kind of knowledge nor useful information that could change 

the citizens‟ lives. There are only cases of violence in such programs with little or even no 

investigation, which compromises the commitment the journalism is supposed to have with 

the truth and the public interest, once the type of content that is exhibited usually hurts the 

country legislation. Besides, that TV crime newscast has been spreading and reproducing, 

without social commitment, matters that do not favor critical thinking and do not improve 

anything in the society. The public services that journalism must provide are compromised by 

speeches built up only to distract and misinform the viewers. 

 

Key-Words: Speech; Spectacle; Ethos; Investigative Journalism; Sensationalism; Language 

Subjects; Semiolinguistic Theory.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
É impossível imaginar o mundo de hoje sem os meios de comunicação 

que nos acompanham o dia todo, todos os dias.  

Belarmino Costa  

 

Todos os dias as pessoas buscam informações de todo e qualquer tipo, do lugar onde 

vivem, do país, do mundo, e o jornalismo tradicional, mas não apenas ele, contribui para a 

propagação desses acontecimentos do dia a dia. Mas “o q   é   j     i   ?” essa pergunta 

foi feita no capítulo 1 do livro Teorias do Jornalismo: porque as notícias são como são, 

Nelson Traquina. Para respondê-la o autor utiliza uma conceituação (poética) dizendo que o 

“jornalismo é vida”, “é a vida em todas as suas dimensões” “define as notícias em última  

análise como tudo o que é importante e/ou interessante. Isso inclui praticamente a vida, o 

mundo e outer limits” (TRAQUINA, 2012, p. 19); numa outra definição expõe a ideologia 

profissional em que o jornalista trabalha, exclusivamente, com a realidade, sem espaço para 

ficção; em outro ponto de vista enfoca que é no jornalismo que as pessoas procuram respostas 

para perguntas como: “o que aconteceu/ está acontecendo no mundo?” para se manterem a par 

dos últimos acontecimentos do dia a dia; em outra concepção remete a profissão aos 

modernos contadores de “estórias”. Sem pretender dar respostas apenas em um livro ou 

ensinar técnicas práticas de como trabalhar na profissão, a pergunta tem o intuito de instigar 

uma compreensão teórica do jornalismo e, mais que isso, propagar que numa democracia é 

preciso informar aos cidadãos com liberdade tendo o dever de publicar pontos divergentes e 

não tender apenas para um lado do fato. Neste sentido, é preciso levar em consideração 

segundo “Bourdieu que os fatores externos apenas não explicam porque as notícias são como 

são; há fatores internos” (TRAQUINA, 2012, p. 24). Isto é ver o jornalismo como, diz o 

próprio sociólogo como um campo – espaço social estruturado, um campo de forças – no qual 

os dois polos, o intelectual e o econômico – tornaram-se dominantes no jornalismo do século 

XX (TRAQUINA, 2012). Nessa conjuntura analisam-se dois lados: o positivo representado 

pelo polo ideológico que define o jornalismo como um serviço de informação que defende os 

cidadãos de abusos de poder e o lado do polo negativo associado à economia e às práticas 

jornalísticas sensacionalistas que objetivam apenas a venda da notícia. Nas sociedades 

democráticas esses polos vão ressoar na luta contra a censura e em prol da liberdade. 

Em meados do século XX, Adorno e Horkheimer usaram o termo indústria cultural 

para se referirem à mercantilização das formas culturais ocasionadas pelo surgimento das 

indústrias de entretenimento na Europa e nos Estados Unidos. Esses autores afirmaram que a 
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partir dos bens culturais produzidos pelo surgimento dessas empresas capitalistas “atrofiou a 

capacidade do indivíduo de pensar e agir de uma maneira crítica e autônoma” (THOMPSON, 

2011, p. 132). Segundo eles, a padronização e a racionalização das formas culturais são 

planejadas de acordo com os objetivos da acumulação capitalista com a finalidade de dar 

lucro. Thompson (2011) vai fazer críticas a esse posicionamento adotado pelos autores da 

indústria cultural dizendo que “não é totalmente evidente que, ao receber e consumir esses 

produtos, os indivíduos sejam levados a aderir à ordem social, a identificar-se com as imagens 

projetadas e a aceitar, acriticamente, a sabedoria proverbial que é veiculada” (THOMPSON, 

2011, p. 138-139). Ainda, segundo ele, há diferenças entre os produtos que são fabricados e 

padronizados na indústria cultural com o que é consumido pelos indivíduos, o que, não gera, 

necessariamente, a reprodução do status quo. 

O jornalismo construiu e continua construindo discursos para fabricar a informação. 

Essa terminologia utilizada por Charaudeau (2006) ajuda a perceber como a empresa de 

fabricar informação e o jornalismo são as mesmas que reportam os acontecimentos que se 

transformam em notícias. Nesse sentido, tanto a lógica econômica, tecnológica e a simbólica 

se entrelaçam, mas é essa última que vai nortear as outras. É preciso deixar claro que o 

simbólico é a “maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as 

representações dos valores que subjazem as suas práticas, criando e manipulando signos e, por 

conseguinte, produzindo sentido” (CHARAUDEAU, 2006, p. 16). Por causa disso, os 

discursos apresentados pelo jornalismo segundo o autor não transformam as mídias numa 

instância de poder, mas numa instância de denúncia do poder; além disso, as mídias não 

transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem do espaço público 

por meio da linguagem. 

De acordo com Charaudeau (2006), é por meio dos suportes
1
 de mídia - rádio, 

imprensa escrita ou televisão - que é possível difundir os acontecimentos do dia a dia; a essa 

afirmação é preciso acrescentar também a internet que vem proporcionando a propagação 

dessas informações. E é, justamente, este último suporte (televisão), mais especificamente os 

desdobramentos dos sujeitos do ato de linguagem no ethos apresentador Marcelo Rezende no 

telejornal policial Cidade Alerta que essa pesquisa vai abordar, tendo, para tanto como 

                                                 
1
 Para Charaudeau (2006, p. 105) suporte “é um elemento material e funciona como canal de transmissão, fixo 

ou móvel: pergaminho, papel, madeira, uma parede, ondas sonoras, uma tela de cinema, uma tela de vídeo”. [...] 

“No que concerne à comunicação midiática, esses componentes permitem distinguir os três grandes suportes de 

mídia, que são o rádio, a televisão e a imprensa escrita, segundo as características que lhes são próprias. [...] Há 

dois empregos para a palavra „suporte‟. Um, no sentido amplo, engloba os diferentes componentes definidos 

[acima]. O outro sentido restrito de „portador‟ (o que leva algo). Na realidade, os dois podem estar juntos sem 

contradição, e é por isso que também nós o utilizamos no sentido amplo, que é o mais difundido na literatura das 

mídias”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 106). 
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referência alguns conceitos da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau (2001, 2006, 

2008, 2009, 2011, 2016) aliadas às concepções de espetáculo (DEBORD, 1997; COSTA, 

2002), de sensacionalismo televisivo (ANGRIMANI, 1995) e de grotesco (SODRÉ, 2002). 

Charaudeau (2006, p. 33) comenta que “se existe um fenômeno humano e social que 

depende precipuamente da linguagem é a informação”. E quem trabalha com a informação? A 

mídia que tem como vocação informar ao cidadão e para isso utiliza-se da linguagem 

enquanto ato de discurso, “que aponta para a maneira pela qual se organiza a circulação da 

fala numa comunidade social ao produzir sentido” (CHARAUDEAU, 2006, p. 33-34). O 

discurso é exatamente o ato de linguagem que possibilita locutores e interlocutores 

construírem enunciados. O sentido desses enunciados dependerá dos cenários das relações 

que se estabelecem entre elementos linguísticos, sociais, históricos e culturais 

(CHARAUDEAU, 2013). 

Thompson (2011) propõe em sua análise em relação à televisão que haja um corte 

entre o que é produzido/transmitido, com o que é construído e recepcionado/apropriado pelo 

telespectador propondo que sejam estudadas, separadamente, apesar de fazerem parte de um 

mesmo processo complexo e integrado. Nesse mesmo sentido, Charaudeau (2006) utiliza um 

quadro de referência teórico para analisar o discurso no ato de comunicação como uma troca 

entre duas instâncias: de produção e de recepção. “Assim o sentido resultante do ato 

comunicativo depende da relação de intencionalidade que se instaura entre essas duas 

instâncias” (CHARAUDEAU, 2006, p. 23-24). Para ele, a produção, o produto e a recepção 

pertencem a três lugares diferentes: em linhas gerais, a produção, por exemplo, comporta dois 

espaços: o primeiro é o externo-externo que é voltado para as condições socioeconômicas da 

mídia enquanto empresa; e o espaço o externo-interno que atua na realização do produto, ou 

seja, busca o que se colocará em discurso na informação que se pretende repassar visando um 

destinatário. Em seguida, o lugar de construção do produto, que é um espaço interno, 

imagina-se um receptor ideal visando produzir “efeitos de sentido possíveis”. E por último o 

lugar das condições de recepção também com 2 (dois) espaços: o interno-externo tem como 

alvo imaginado pela mídia um destinatário ideal; e um receptor real que interpreta a 

mensagem segundo a sua própria condição de interpretação no espaço externo-externo. 

“Analisar as condições de interpretação desse espaço depende de uma problemática 

sociológica e psicossociológica” (CHARAUDEAU, 2006, p. 26) e isso exige um estudo 

apropriado. 

Certeau (1998) aborda que as imagens difundidas pela televisão devem ser estudadas 

pelo que o consumidor “fabrica” com o que foi visto. “As análises das imagens difundidas 
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pela televisão (representações) e dos tempos passados diante do aparelho (comportamento) 

deve ser completada pelo estudo daquilo que o consumidor cultural „fabrica‟ durante essas 

horas e com essas imagens” (CERTEAU, 1998, p. 39). O autor incita a pensar nas práticas 

cotidianas no sentido de como cada um dos sujeitos interpreta e lida com a cultura do ponto 

de vista de quem recebe a mensagem e não de quem emite. Ou seja, não como passivo, mas 

como uma pessoa que faz a bricolagem
2
 e trabalha com as informações que recebe e produz 

coisa nova. O sujeito não é o receptor passivo de mensagens da televisão, ele é um produtor 

ativo de conhecimento quando sintetiza isso na sua cultura.   

Nesse sentido, a opinião de Thompson (2011) se assemelha a de Charaudeau (2008) 

no seguinte aspecto: esse último afirma que no processo de produção do ato da linguagem o 

“sujeito interpretante detecta e interpreta à sua maneira os contratos e estratégias” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 57); a semelhança ocorre justamente quando aquele diz que “não 

podemos pressupor que uma mensagem construída de determinada maneira será entendida do 

mesmo modo por todos os receptores em todos os contextos” (THOMPSON, 2011, p. 36). Ele 

ainda salienta que não é possível “garantir, ou pretender verificar as consequências das 

mensagens da mídia olhando apenas a estrutura e o conteúdo das mensagens” (THOMPSON, 

2011, p. 36). 

O telejornal policial Cidade Alerta é exibido pela Rede Record de Televisão e 

combina jornalismo investigativo com entretenimento, showrnalismo (termo usado por Arbex 

Júnior (2002)), sensacionalismo, dramaturgia, grotesco e espetáculo em um só produto. Para 

Costa (2002), a busca pela sensacionalização dos acontecimentos é uma condição inerente à 

produção da notícia devido às condições industriais favoráveis a sua montagem. A produção 

da notícia, nesse tipo de jornalismo, proporciona a fragmentação e a desmontagem, o que 

favorece a distorção, o falseamento e a exposição de fatos descontextualizados. Essas técnicas 

de produção, em conformidade com os meios de comunicação e suas linguagens, exterioriza a 

estética da barbárie nas manchetes e nos títulos bombásticos, assim como manifesta a 

                                                 
2
 O termo bricolagem ou bricolé denominada por Certeau (1998) como uma junção que os fracos que não 

dispõem de uma linguagem própria utilizam para ter acesso a informações, ou seja, os fragmentos que chegam 

até ele por meio de jornais, literatura, ou mesmo quando alguém conta, ou ele vê um vídeo é utilizado para 

construir um discurso de colagens, de fragmentos de narrativas. A título de informação esse verbete também se 

encontra na obra Elementos de Semiologia de Roland Barthes com a seguinte definição: “O termo bricole - bem 

como bricoler, bricolage, bricoleur - tem aqui um sentido especial, intraduzível em português. O brícoleur é 

aquele que trabalha sem plano previamente determinado, com recursos e processos que nada têm a ver com a 

tecnologia normal; não trabalha com matérias-primas, mas já elaboradas, com pedaços e sobras de outras obras 

(cf. Oaude Lévi-Strauss, La pensée sauvage - Librairie Plon - Paris - 1962). (N. do T.)” (BARTHES, 2006, p. 

45). 
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exclusão de temas socialmente necessários e a exploração do grotesco, do incomum, do 

espetáculo, enfim do sensacionalismo (COSTA, 2002). 

A escolha desse objeto tem como causa duas vertentes: a primeira é, estritamente, 

pessoal e veio desabrochar depois de perder na segunda etapa do vestibular da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) para teatro. A segunda alternativa era o jornalismo, agora, na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Começava ali uma paixão, ou melhor, 

um amor pela profissão. Nos anos da graduação lia com prazer tudo, mas era no campo da 

televisão que meus olhos brilhavam e minha dedicação era incansável. Por causa disso, a 

escolha do trabalho conclusão de curso não poderia ser outro, o jornalismo televisivo. A 

delimitação do tema veio depois de ler o livro A punição pela audiência: um estudo do Linha 

Direta cujo autor é Kleber Mendonça. Parece que o destino/força do universo estava me 

preparando para trabalhar na televisão, especificamente, na área de violência. Em duas 

emissoras que trabalhei TV Aratu/SBT e na Rede Record Bahia, ambas localizadas no 

município baiano de Vitória da Conquista, a maioria das reportagens ou mesmo das 

produções na redação jornalística eram de matérias policias. O que me chamava atenção é que 

eu via acontecer na prática o que lia nos livros de jornalismo. Pronto! Estava arquitetado meu 

projeto de mestrado. A dissertação seria na área de jornalismo policial. 

A segunda inquietação veio justamente por causa da linguagem sem formalidade, 

muitas vezes, até chula utilizada nas narrativas do apresentador Marcelo Rezende. Nesse tipo 

de telejornalismo policial realizado pelo Cidade Alerta, o apresentador mescla, em algumas 

reportagens, a informação sobre o fato com a simulação/reconstituição do crime por meio dos 

casos dramatizados. Apesar de a dissertação não analisar tais reportagens, é possível salientar 

o posicionamento de Curado (2002, p. 158) quanto à reconstituição dos casos quando a autora 

relembra que é preciso cuidado na hora de simular o fato para não “realçar 

desnecessariamente os aspectos de violência como forma de aumentar a dramaticidade do 

fato”. Além disso, é importante identificar o vídeo com uma tarja preta, isso ajuda ao 

telespectador não confundir ou não ter dúvidas que é uma reconstrução e não imagens do 

crime em si. Já que “a simulação é o mecanismo que possibilita ao programa convencer o 

telespectador sobre o que aconteceu, reconstruir o crime como se estivesse acontecendo pela 

primeira vez, diante dos seus olhos” (OLIVEIRA, 2014, p. 12). Outro autor que também 

destaca essa questão é Pedroso (2001) dizendo que ao utilizar o discurso sensacionalista, o 

apresentador narra os casos de forma que transporte o público para o local dos 

acontecimentos. É por isso que as simulações têm um papel importante. Além de 

humanizarem a narrativa, também fazem com que o telespectador reviva o drama como se ele 
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estivesse lá, junto ao acusado e à vítima. O Cidade Alerta apresenta crimes violentos 

resolvidos ou não pela polícia e pela justiça. Nesse tipo de jornalismo, que combina texto 

informativo com a interpretação do fato, a notícia narrada incorpora novas formas de 

divulgação e espetacularização do crime brutal.  

Para análise foram selecionados 4 (quatro) programas exibidos durante a semana de 

20/03/2017 a 23/03/2017. Esses programas têm tempos variados de exibição e são divididos 

em partes (dia 20/03 – 2h 29 min. na primeira parte e 50 min. 49s na segunda parte; dia 21/03 

com 49min. 18s na parte 1 e a parte 2 com 24min. 51s; dia 22/03 com 1h 5min. e dia 23/03 

com 2h 09min. 09s). A etapa seguinte consistiu na transcrição das cabeças de reportagem
3
 e 

comentários do apresentador Marcelo Rezende, do consultor jurídico Percival de Souza e do 

comandante Hamilton. 

Esta pesquisa, que foi dividida em quatro capítulos, seguiu os conselhos de Mendes 

(2013) quando a autora diz que numa narrativa deve-se tratar do textual e do icônico, o que 

ela denomina de multimodalidade. “Na multimodalidade as imagens não devem ser analisadas 

separadamente do texto verbal ou até mesmo extirpadas dos corpora, como por vezes ocorre 

em algumas pesquisas” (MENDES, 2013, p. 126). Ainda segundo a autora, o verbal e o 

icônico fazem parte de um mesmo gênero discursivo e possuem similaridades e distinções. 

Nesse sentido, devem ser considerados uma mesma linguagem. Para Charaudeau (2013, p. 

383), “talvez a questão da imagem seja ainda mais complexa do que a questão da linguagem 

verbal”. A imagem material - termo que Charaudeau (2013) utiliza para contrastar com a 

imagem mental - é o resultado da captação e representação do mundo físico utilizando um 

artefato (fotografia, pintura, câmera). Em outras palavras, na análise da imagem material é 

preciso levar em consideração um mundo, um olhar e uma aparelhagem.  

 Em relação aos capítulos, o primeiro apresenta uma breve contextualização desde o 

surgimento da prensa pelo alemão Johann Gutenberg até a chegada do jornalismo policial na 

televisão brasileira. Toda essa conjuntura histórica foi contada ao leitor para apresentar a 

dimensão temporal que se faz necessária para entender as circunstâncias que determinaram a 

mudança na programação e na linguagem no telejornal policial das emissoras de televisão. 

Esse percurso passa também pela chegada da TV ao Brasil e as mudanças provocadas nos 

outros veículos de comunicação assim como o sensacionalismo e a fronteira entre o 

jornalismo e o entretenimento. Nesse sentido, foi preciso questionar a violência gratuita e 

                                                 
3
 Texto que informa o telespectador, durante o telejornal, qual reportagem será exibida a seguir. Contém o lead 

da notícia. (TV) Cabeça da matéria ou cabeça do VT: É o lide da matéria. Quem lê é sempre o apresentador que 

introduz o assunto da matéria feita pelo repórter. 
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banalizada exposta nesse telejornal. Violência que não tem o intuito de fazer o telespectador 

pensar sobre os fatos ou se manter informado, mas apenas expor os casos e criar estereótipos. 

O segundo capítulo enfatiza que a partir de 1990 quando o jornalismo policial 

veiculado pela televisão modifica a linguagem e os fatos que eram transformados em notícia, 

se faz necessário repensar o tipo de informação que queremos e até que ponto ela é realmente 

informativa e formativa. Diante disso questiona-se se é possível combater o nível da 

programação jornalística da televisão brasileira? (Teoricamente) O telejornal que deveria 

informar e formar será que vem cumprindo com tal papel? O jornalismo, e, mais 

precisamente, o jornalismo policial, a que, a quem e para que serve? E até que ponto os 

crimes informam? E se informam, informam o quê?  

O terceiro capítulo traz um pouco da trajetória, aqui no Brasil, da Teoria 

Semiolinguística do francês Patrick Charaudeau. Um breve histórico desde a chegada à 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seu contato com outras culturas e sua efetiva 

tropicalização a ponto de ser denominada de Semiolinguística Brasileira. Além disso, há uma 

explanação de conceitos como, por exemplo, os sujeitos que compõem o ato de linguagem, as 

estratégias discursivas e o contrato de comunicação. Definições que ajudaram a dimensionar e 

entender toda a carga linguageira que se configura em um ato de linguagem.  

No quarto capítulo foi exposto detalhes da estrutura do telejornal policial Cidade 

Alerta desde o formato televisivo até o ethos do apresentador Marcelo Rezende. Para explorar 

essa mudança de perfil do apresentador foi preciso recorrer a tradição grego-romana e retomar 

a retórica de Aristóteles. Além disso, na análise propriamente dita, foi possível identificar os 

desdobramentos dos sujeitos do ato de linguagem na imagem de si construída pelo âncora.  

Somando-se a isso há um questionamento entre o tipo de notícia que é veiculada e a 

desinformação que causa na sociedade. Uma crítica ao jornalismo policial que não vem 

cumprindo com o seu papel de informar o cidadão.  
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2 CONTEXTUALIZANDO: DO SURGIMENTO DA PRENSA DE IMPRESSÃO A 

CHEGADA DO TELEJORNAL POLICIAL 

 
“A      i  çã  é           b       i  b i h          é     XX (...). 

Ela é também uma das frágeis conquistas do movimento de 

emancipação e os seus progressos acompanharam os combates pela 

liberdade, pelos direitos do Homem                i ”.  

Wolton 

 

Desde o século XV quando o alemão Johann Gutenberg inventou a prensa de 

impressão
4
 por volta do ano de 1450, as formas simbólicas de fluxo contínuo sejam nas 

palavras, nas ideias, na informação ou mesmo nas imagens sofreram e sofrem transformações 

para além do nosso ambiente social imediato. As indústrias da mídia foram se desenvolvendo, 

gradativamente, nessa ordem: primeiro os jornais, seguido pelas revistas, depois agências de 

notícias, o rádio, a televisão chegando à era digital. Inglaterra e Estados Unidos durante a 

década de 30 do século XX começaram a experimentar a transmissão via televisão, mas a 

exploração plena foi iniciada depois da Segunda Guerra Mundial. “O grau de crescimento foi 

rápido, subindo de menos de 15.000 permissões em 1947 para mais de 340.000 em 1950 - um 

crescimento de mais de 20 vezes em três anos”. (THOMPSON, 2011, p. 244). 

Um dado relevante desse crescimento é que no ano de 1950 na Inglaterra apenas 

10% dos domicílios possuíam aparelhos de televisão. No ano de 1963, esse mesmo percentual 

de 10% era destinado, agora, a lares que não tinham esse veículo.  Segundo Thompson (2011, 

p. 244) “num curto espaço de perto de 15 anos, a televisão se tornou um dos mais importantes 

meios de transmissão cultural na Inglaterra e em outras sociedades industrializadas do 

Ocidente”. O autor ainda enfatiza que por causa desse rápido crescimento a televisão trouxe 

                                                 
4
 Do mesmo modo que a invenção do papel, as técnicas de impressão foram desenvolvidas originalmente na 

China. A impressão por tipos evoluiu gradualmente de processos de carimbo e estampagem e foi usada pela 

primeira vez provavelmente durante o século VIII. Pelo século IX, técnicas relativamente avançadas foram 

desenvolvidas e usadas para imprimir textos religiosos. Métodos aperfeiçoados foram introduzidos durante a 

dinastia Sung (960-1280). Os novos métodos incluíam uma primeira versão do tipo móvel, cuja invenção é 

geralmente atribuída a Pi Sheng em 1041. O uso do tipo móvel foi desenvolvido posteriormente por impressores 

na Coreia, que substituíram caracteres de cerâmica por tipos de metal. Embora não haja evidência clara da 

transferência de técnicas de impressão da China e da Coreia para a Europa, esses métodos podem ter se 

espalhado com a difusão do papel moeda e das cartas de jogo impressas na China. Impressões com tipo 

começaram a aparecer na Europa no final do século XIV e livros impressos com tal técnica apareceram em 1409. 

Contudo, os desenvolvimentos geralmente associados a Gutenberg diferiam do método original chinês em dois 

aspectos centrais: o uso do tipo alfabético, em vez de caracteres ideográficos; e a invenção da prensa de 

impressão. Johann Gutenberg, que trabalhou como ourives em Mainz, começou com experiências no trabalho de 

impressão pelo ano de 1440, e em 1450 tinha desenvolvido suas técnicas que podiam ser exploradas 

comercialmente. Gutenberg desenvolveu um método para duplicar letras de metal, de tal modo que grandes 

quantidades de tipos poderiam ser produzidos para a composição de textos extensos. Ele também adaptou a 

prensa, conhecida na Europa desde o século I d.C., com a finalidade de confeccionar textos impressos. Essa 

combinação de técnicas fez com que uma página de tipos pudesse ser composta, unida e manejada como um 

único bloco, à qual se pudesse passar tinta e pressionar o papel. Os princípios básicos da prensa de Gutenberg 

permaneceram em uso, sem modificações fundamentais, por mais de três séculos. (THOMPSON, 2011, p. 230-

231). 
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consequências para as “outras indústrias da mídia, embora seja difícil avaliar a natureza e a 

magnitude específica do impacto” (THOMPSON, 2011, p. 244).  

Castells (2000) também destacou essas transformações ocorridas com outros veículos 

de comunicação quando surgiu a televisão no mundo. O autor chama a atenção para a rapidez 

e a penetrabilidade TV, apesar da difusão ocorrer em épocas diferentes e intensidade variável 

dependendo do país, nas três décadas após a Segunda Guerra Mundial. A esse fenômeno o 

próprio Castells, se apoderando da nomenclatura utilizada por Marshall McLuhan
5
, atribuiu a 

denominação de nova galáxia de comunicação.  

A televisão ainda não havia se consolidado nos Estados Unidos e na Europa quando 

chegou ao Brasil (LIMA; CAPPARELLI, 2004). O modelo de exploração comercial foi 

copiado dos norte-americanos e vai utilizar o patrocínio de empresas para produzir programas 

como o Repórter Esso
6
, veiculado pela TV Tupi, em 1952, e o telejornal Ultranotícias

7
 da 

Rede Globo, exibido em 1966. 

Mattos (2000) relembra que no período que a televisão chegou ao Brasil era o rádio o 

veículo mais popular. A influência do rádio era tanta que vai nortear o formato dos 

programas, além da utilização de sua estrutura, técnicos e artistas. Dois anos antes da 

implantação, os radioatores já treinavam para trabalhar no novo veículo de comunicação. O 

sonho de Assis era implantar a quarta estação de televisão do mundo e a primeira da América 

Latina. E só três canais de televisão funcionam no mundo: um na Inglaterra, um na França e 

                                                 
5
 Castells (2000) faz alusão ao livro A Galáxia de Gutenberg, de Marshall McLuhan, de 1962. 

6
 Em 1º de abril de 1952 foi transmitida a primeira edição do telejornal brasileiro, o Repórter Esso. Adaptado de 

um radiojornal transmitido pela United Press International (UPI), o telejornal tinha um apresentador exclusivo e 

patrocínio da Esso. A produção das informações veiculadas pelo Repórter Esso era de responsabilidade de uma 

agência de publicidade. “A agência usava muito material internacional, filmes importados da UPI e da CBS 

(agências fornecedoras de serviços de filmes), do que material nacional” (MATTOS, 2000, p. 97). A TV Tupi 

apenas limitava-se a transmiti-lo. Com horário praticamente definido para começar, o Repórter Esso só acabava 

quando não tinha mais imagens para exibir. Esse marco do telejornalismo brasileiro permaneceu no ar até 31 de 

dezembro de 1970, “época em que os anunciantes passaram a comprar espaços entre os programas em vez de 

patrocinar o programa todo”. (MATTOS, 2000, p. 98). 
7
 O programa foi ao ar numa época em que as agências de publicidade tinham grande influência na elaboração e 

na orientação dos telejornais. O Ultranotícias oferecia diariamente um panorama completo das principais 

notícias do Brasil e do mundo. Sua fonte de informação mais frequente eram os filmes da CBS News. O 

programa, inicialmente, era patrocinado pela empresa responsável pelos produtos Ultragaz e Ultralar, sendo 

produzido pela agência de publicidade McCann Erickson. Armando Nogueira, diretor geral de jornalismo a 

partir de 1966, conta que o Ultranotícias era semelhante ao Repórter Esso, da TV Tupi, que também era 

realizado pela McCann Erickson, e tinha a conta dos postos Esso. O Repórter Esso era feito praticamente na 

redação da agência de notícias Associated Press, que entregava o rolo de filme e o script, cabendo ao locutor 

simplesmente ler o material. O telejornal foi implantando com duas edições: a primeira durava cinco minutos e 

ia ao ar de segunda a sexta, às 15h. A edição da noite era transmitida de segunda a sábado, às 19h45, e contava 

com um bloco cultural e reportagens externas. Em agosto de 1966, o Ultranotícias passou para o horário das 

15h50. E, em setembro do mesmo ano, passou a ser apresentado em uma única edição, de segunda a sábado, às 

19h45, sendo substituído pelo Jornal da Globo em março de 1967. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/ultranoticias/formato.htm. Acessado em: 03 de 

janeiro de 2017. 
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um nos Estados Unidos. “Por ser o único canal comercial dos três, o norte-americano, da 

NBC (associada à RCA Victor), era o que mais se aproximava do que se pretendia fazer no 

Brasil” (MORAIS, 1994, p. 498).  

De acordo com Mattos (2000) a diversão cultural do Brasil era centralizada no Rio 

de Janeiro que oferecia no Copacabana Palace Hotel um cassino com atrações internacionais. 

Nos anos cinquenta, o cassino é fechado e esse público da alta e da classe média ficaram sem 

entretenimento. “O estabelecimento da televisão no Brasil atendeu ao crescente desejo desses 

grupos por novos entretenimentos” (MATTOS, 2000, p. 60). A implantação da televisão no 

Brasil começou numa tarde de fevereiro de 1949, quando o jornalista Assis Chateaubriand 

entrou no pátio da Rádio Difusora de São Paulo, no Alto do Sumaré e começou a delimitar o 

local da primeira emissora de TV do país. 

 
[...] tira do bolso do paletó um pedaço de giz e vai riscando o chão e dando ordens 

em voz alta ao homem que estendia a trena sobre o cimento: - Aqui vai ser o estúdio 

A. Agora espiche a trena para o lado de lá, ali vai ser o estúdio B. Veja se confere 

com o mapa. [...] Aqui vão ser os estúdios da TV Tupi. (MORAIS, 1994, p. 496). 

 

Em 05 de julho houve uma pré-estreia e foram convidados: o presidente da época 

Eurico Gaspar Dutra, artistas de rádio, dezenas de políticos e empresários. Foram transmitidas 

“as cerimônias de inauguração formal do Museu de Arte de São Paulo e do Edifício 

Guilherme Guinle” (MORAIS, 1994, p. 498-499) por meio de um circuito fechado de 

televisão. Foi uma atividade rápida, de pouco mais de meia hora, mas que foi vista por 

“centenas e centenas de populares que se espremiam no saguão do térreo e diante do monitor 

instalado na rua” (MORAIS, 1994, p. 499). 

Só os 200 (duzentos) televisores, comprados e “espalhados pela cidade entre a elite 

econômica, política e cultural” (LIMA; CAPPARELLI, 2004, p. 64) pelo próprio 

Chateaubriand, transmitiram a programação inaugural oficial da TV Tupi Canal 3 no dia 18 

de setembro de 1950. “Naturalmente tudo seria ao vivo, pois a primeira fita de vídeo só 

apareceria quase duas décadas depois” (MORAIS, 1994, p. 499). Para este dia, Assis reservou 

o salão do Jockey Club para 200 convidados especiais. Marcada para as 17 (dezessete) horas, 

a transmissão foi adiada para as sete da noite por causa de um defeito
8
 em uma das três 

câmeras, a transmissão atrasou em uma hora e trinta minutos. Mesmo faltando uma câmera, a 

equipe improvisou e levou ao ar uma programação de 2 horas com apenas 2 (duas) câmeras. 

                                                 
8
 Não é verdadeira a versão de que o defeito tenha sido provocado por uma garrafa de champanhe quebrada na 

câmera por Chateaubriand durante a cerimônia da tarde – até porque não houve batismo com champanhe. A 

suspeita que reinava entre os técnicos era a de que a água benta espargida sobre as câmeras por d. Paulo Rolim 

Loureiro tivesse molhado e danificado alguma válvula. (MORAIS, 1994, p. 502). 
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Quatro meses depois da fundação da TV Tupi Difusora de São Paulo, Assis inaugura 

a TV Tupi Rio. Só em 1953, mais precisamente, no dia 27 de setembro é que a segunda 

emissora, a TV Record entra no ar no Brasil. Em 1958, a TV Cultura é inaugurada em São 

Paulo. Um ano depois foi fundada a TV Excelsior. Nesse mesmo ano de 1959, o empresário 

Assis Chateaubriand procurou difundir a TV além do eixo Rio-São Paulo. A expansão vai 

seguir caminhos do capitalismo brasileiro localizando-se inicialmente na região sudeste, 

depois nas capitais do litoral e “só muito mais tarde para o interior do país” (LIMA; 

CAPPARELLI, 2004, p. 65). Mattos (2000, p. 101) caracteriza essa primeira fase de 

desenvolvimento da televisão no Brasil “principalmente, pela formação do oligopólio dos 

Diários Associados e pelo fato de, até 1959, todos os programas veiculados serem produzidos, 

exclusivamente, nas regiões onde estavam instaladas as emissoras”. Ele ainda trata do 

crescimento da televisão atribuindo “ao favoritismo político, o qual concedia licenças para 

exploração de canais sem um plano pré-estabelecido”. 

Apesar de iniciar as atividades no país com apenas 200 (duzentos) televisores, no 

final do ano seguinte a inauguração “já existiam mais de sete mil televisores entre Rio e São 

Paulo” (MATTOS, 2000, p. 93). Um ano relevante que merece destaque é 1968, quando o 

governo incentivou a população a comprar televisores introduzindo uma política de crédito 

dividindo em 12, 24 e até 36 meses. Essa medida impulsionou as vendas e consequentemente 

aumentou o número de telespectadores. No ano 2000, segundo o Censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 87,2% dos domicílios já tinham televisor. De acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) em 2003 esse número sobe para 90%. 

No Censo de 2010, os aparelhos de TV estão presentes em 95,1% das residências, essa 

estatística revelou que pela primeira vez os domicílios brasileiros tinham mais TV e geladeira 

do que rádio. Esse dado é relevante, porque há 10 anos, o rádio era o aparelho doméstico mais 

presente nas casas dos brasileiros. Em 2013, o PNAD divulgado pelo IBGE mostrou que do 

total de 65,1 milhões de domicílios, 63,3 milhões (97,2%) já possuíam televisão, destes foram 

encontrados 103,3 milhões de aparelhos, sendo 39,7 milhões (38,4%) de tela fina e 63,7 

milhões (61,6%) de tubo.  

O primeiro telejornal Imagens do Dia foi exibido um dia após a inauguração oficial 

da televisão brasileira, exatamente, em 19 de setembro de 1950. Depois dele, só em 1º de abril 

de 1952 que um dos mais famosos telejornais foi ao ar pela primeira vez: o Repórter Esso, 

telejornal já citado nesse trabalho. Ao longo dos anos, outros telejornais foram sendo exibidos 

na televisão brasileira até chegar ao ano de 1990, quando as emissoras de televisão alteraram 

a linguagem e a escolha dos fatos do telejornal, passando a explorar, em forma de narrativa, as 
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ocorrências policiais e os problemas sociais. Além disso, os telejornais buscaram uma 

linguagem menos formal e aumentaram a quantidade de reportagens policiais. Essa nova 

forma tem sido uma tendência do jornalismo policial na televisão (BORELLI; PRIOLLI, 

2000). 

 

2.1 O discurso sensacionalista na fronteira entre o jornalismo e o entretenimento 

 

 

No programa Ver TV de 18 de julho de 2012 da TV Brasil, o jornalista Lalo Leal 

questiona aos convidados sobre a fronteira existente entre a informação e o entretenimento 

com a seguinte pergunta: 

 
A fronteira entre informação e o entretimento está cada vez mais tênue na televisão 

brasileira. Cresce o número de programas onde fica difícil saber quando acaba o 

espetáculo e começa a notícia. Essa prática compromete a qualidade do jornalismo e 

a ética da profissão?
9
. (LEAL, 2012, não paginada).  

 

Para responder a esse questionamento um dos entrevistados era o jornalista José 

Arbex Júnior que começou explicando que esse não é um tema novo e nem brasileiro. Ele 

relembra que no início dos anos 80, o jornal USA Today nos Estados Unidos fez uma reforma 

gráfica com o intuito de ser um jornal impresso como TV, porque a intenção era competir 

com o telespectador e fazer o impresso ser tão sedutor e atraente quanto era a televisão. No 

Brasil a grande profetisa dessa aproximação entre jornalismo e entretenimento é a Folha de 

São Paulo por meio do Projeto Folha, uma reforma que tinha esse mesmo objetivo: 

transformar o jornal impresso em uma televisão impressa. A implantação foi na década de 80, 

embora esse projeto já estivesse em gestação desde os anos 70. “Sua implantação introduziu 

no Brasil, em ritmo acelerado, uma lógica empresarial que a moderna imprensa capitalista 

construiu ao longo de várias décadas nos Estados Unidos e na Europa” (ARBEX JÚNIOR, 

2002, p. 141). 

A jornalista Maria Carolina Trevisan (2015) relata em vídeo também para o Ver TV 

da TV Brasil o quanto a mídia deve se preocupar ao expor casos de violência/crimes para a 

população. Uma dessas preocupações deve ser a busca por conter os anseios de resposta da 

população que quer saber imediatamente quem cometeu o ato violento, o que pode 

comprometer direitos dos réus, principalmente adolescentes, ou muitas vezes, identificar e 

condenar um cidadão que não tem nada haver no fato contado. Além disso, questiona se o 

                                                 
9
 Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/vertv/episodio/jornalismo-e-entretenimento>. Acessado em 07 de 

junho de 2017. 
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telejornal policial é mesmo jornalismo, já que apresenta um conteúdo sensacionalista. 

Trevisan (2015, não paginada): 

 
[...] acredita que os programas policiais brasileiros não deveriam ser apresentados 

como um produto jornalístico porque, na prática, este conteúdo é de entretenimento. 

Trevisan defende que o programa policial que só busca entreter acaba sendo muito 

sensacionalista. O problema, segundo ela, é que essa abordagem não problematiza a 

questão e não faz uma reflexão aprofundada acerca de crimes que são situações de 

violações de direitos humanos. “É necessário que seja dado um contexto para as 

reportagens, que não sejam estritamente factuais e que considerem outras fontes de 

informações, e não apenas a polícia, que é a fonte autoridade oficial, ou seja, 

entrevistar também as famílias”, conclui a jornalista. Maria Carolina acrescenta que 

falta aos jornalistas ter um pouco mais de conhecimento sobre as questões 

relacionadas aos direitos humanos. Para ela, quando se trata de adolescentes em 

conflito com a lei, por exemplo, muitos costumam ser criminalizados na televisão 

sem antes levar em consideração os direitos da infância
10

. 

 

Como disse Traquina (2001, p. 191) “as causas das muitas patologias actuais (sic) 

dos mídia (sic) noticiosos têm raízes bastante antigas”. Nas citações desse livro, o autor 

relembra fatos históricos desde a Idade Média quando nem existia jornal e a „folha volante‟ 

trazia notícias estranhas e bizarras, além disso, faz menção as publicações da Europa do 

século XVIII que predominava o sensacionalismo. 

Na televisão alguns fatos contribuíram para essa mudança na programação durante a 

década de 90 como, por exemplo: com a chegada da TV por assinatura ao Brasil, a tevê aberta 

perde audiência das classes A e B para esses canais por assinatura; além disso, com o sucesso 

do Plano Real em 1994 “houve um aumento significativo de bens eletrodomésticos por 

famílias que estavam adquirindo o seu primeiro televisor, todas elas integrantes das camadas 

mais baixas da sociedade” (MATTOS, 2000, p. 117). Com o aumento dos aparelhos de tevê 

nos domicílios, as emissoras passaram a disputar a audiência nas “classes C, D e E, apelando 

para os programas populares, sensacionalistas e, também passaram a lançar mão de sexo e 

violência, como o “Aqui Agora”, “Cidade Alerta”, “190 Urgente”, “No Limite” e outros 

(MATTOS, 2000, p. 167). 

Quem também explica a queda de audiência da TVs abertas, em especial na Rede 

Globo, são os autores Borelli e Priolli (2000) que atribuem como hipótese a migração de parte 

dessa audiência para as TVs pagas e também a estabilidade econômica do Plano Real
11

 que 

                                                 
10

 Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/vertv/post/jornalismo-policial-entretenimento-ou-realmente-

jornalismo>. Acessado em: 13 de dezembro de 2017. 
11

 Nessa época, os novos televisores, que chegam aos domicílios brasileiros já incluem, pelo mesmo preço, o 

controle remoto, acessório incorporado à fabricação de todos os aparelhos desse o início dos anos 90. O controle 

remoto, além de gerar maior facilidade na troca de canais, até então privilégio daqueles que podiam comprar 

modelos de televisores mais caros, contribuirá, também no processo de dispersão da audiência. (BORELLI; 

PRIOLLI, 2000, p. 133). 
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possibilitou a classe D e E adquirir o aparelho de TV. Em março de 1999, uma pesquisa 

realizada pelo Ibope havia detectado que 30% das classes A e B, 6% da classe C e 1% das 

classes D e E já tinham TV paga. Os autores analisaram que essa distribuição indicava uma 

tendência das classes A e B migrar para a TV paga, enquanto que as classes C, D e E 

continuavam restritas à TV aberta. Essa transferência da audiência vai abrir caminho para as 

emissoras buscarem estratégias para conquistar o novo público advindo de outras classes com 

gostos e perspectivas diferentes. A programação vai sofrer mudanças! O deslocamento das 

classes A e B para as TVs pagas e a “ampliação das classes C, D, E no universo de 

telespectadores pode ser considerado como um dos fatores de explicação para o aumento dos 

programas populares na TV aberta, especialmente os de auditório e reality shows” 

(BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 137). 

 

Essa migração de uma audiência mais qualificada para as TVs pagas resultaria, 

então, numa maior disputa entre as TVs abertas, pela audiência das classes 

populares, tornando a programação mais próxima do gosto desses espectadores: 

“Toda uma área de entretenimento passou a ser comandada por esse novo público 

[...] os recém-chegados ao baile da diversão eletrônica”. (BORELLI; PRIOLLI, 

2000, p. 137). 

 

Nesse período “cresce o interesse por programações que falem do povo, capazes de 

mixar informação, drama e diversão” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 64). Aliado a isso vai 

“perder força o discurso de imparcialidade, [...] ganhando aceitação e respeito entre o público 

o formato jornalístico que privilegia os comentários e mesmo as opiniões pessoais sobre o 

material veiculado” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 62). Essa questão da parcialidade 

jornalística foi tratada por Hackett (1999) enfatizando duas acepções: a primeira relacionada 

aos “conceitos que a maioria dos cidadãos associa ao papel político ou ideológico dos media 

noticiosos” e a outra diz respeito também a maioria só que “das definições em linguagem 

comum que considera a parcialidade noticiosa como a intrusão da <<opinião>> subjetiva do 

repórter ou da organização jornalística no que é pretensamente um relato <<factual>> (sic)” 

(HACKETT, 1999, p. 102-103). Ainda de acordo com esse autor, o ideal que sugere que os 

fatos sejam separados das opiniões ou juízos de valor e que os jornalistas se distanciem do 

acontecimento para transmiti-lo numa linguagem neutra, imparcial tem recebido críticas. 

 

[...] Críticos argumentam que, à parte o papel do jornalismo como mediador do 

mundo social, a própria linguagem não pode funcionar como transmissora directa 

(sic) do significado ou veracidade supostamente inerentes aos acontecimentos. Em 

parte, isso acontece porque a rotulagem de algo implica a existência de uma 

avaliação e de um contexto. Nas palavras de David Morley, a linguagem neutra, 

isenta de juízos de valor, <<na qual os factos (sic) puros do mundo pudessem ser 

registrados sem qualquer preconceito>>, é impossível, porque <<as avaliações já 
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estão implícitas nos conceitos, na linguagem em função da qual se fazem as 

observações e os registros>>. (HACKETT, 1999, p. 107). 

 

O fato é que em 1991, quando estreou o Aqui, Agora no Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT) quebrando os padrões de objetividade e imparcialidade e apresentando um 

formato popular, as outras emissoras sofreram diretamente as consequências nos baixos 

índices de audiência. O Aqui, Agora vai roubar fatias de audiências que já começaram a ser 

sentidas em julho do mesmo ano pelo Jornal Nacional da Rede Globo.  

 
Relatórios do Ibope apontam o início desse declínio no ano de 1991, quando lembre-

se, estoura o Aqui, Agora, no SBT, que chegava a registrar médias de 20 pontos (795 

mil domicílios) na Grande São Paulo. Dados da revista Imprensa localizavam a 

queda de audiência em São Paulo em junho de 1993 (46 pontos), quando o SBT 

colocou no ar a segunda edição do Aqui, Agora. Calcula-se que 400 mil domicílios 

paulistanos trocaram a Globo por outro canal (dados de janeiro de 1993 a fevereiro 

de 1994). Em dezembro de 93 a queda é vertiginosa, chegando a 40 pontos, marca 

que se mantinha em fevereiro de 1994. (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 68). 

  

O jornalismo policial entra na grade de programação das emissoras de TV no início 

dos anos 90. O precursor deste tipo de jornalismo na TV foi o telejornal “Aq i Ag   ”, criado 

em 1991 e veiculado pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). “O programa tornou-se um 

dos prediletos dos telespectadores paulistas obtendo média de audiência de 21 pontos no 

Ibope” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 119), apresentado por Gil Gomes, esse telejornal é 

considerado o primeiro na categoria policial da televisão brasileira. “Seu lançamento, 

imediatamente subtraiu audiência da novela das 19 horas exibida pela Rede Globo” 

(BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 119). Oliveira (2014, p. 71) enfatiza que “no Brasil, o 

telejornalismo de cunho sensacionalista, também conhecido como mundo cão, ganhou 

visibilidade com o surgimento do telejornal Aqui Agora”. O autor ainda cita outros programas 

que surgiram com o mesmo estilo do Aqui e Agora como “Cidade Alerta, da Rede Record; o 

Linha Direta, da Rede Globo; o Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes; o Repórter Cidadão, 

da Rede TV” (OLIVEIRA, 2014, p. 71-72). E continua dando exemplos de outros “programas 

mais regionalizados, como é o caso do Bom dia Bocão, da TV Aratu, e o Alerta Total da TV 

Cabrália, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia” (OLIVEIRA, 2014, p. 72). 

Entretanto, antes mesmo do “Aq i Ag   ”  existiram outros telejornais que 

exploravam a violência de forma sensacionalista e grotesca, segundo Sodré (2002). É o caso 

de “O h               b     ”  apresentado por Jacinto Figueira Júnior, em 1966. A TV 

Tupi de São Paulo, em 1954, exibiu o programa Tribunal do Coração com encenação de 

histórias pessoais e casos dos telespectadores. O Povo na TV, exibido de 1981 a 1983, foi 

outro programa que abordou a vida privada dos participantes. Outro programa jornalístico que 
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fazia cobertura policial e também merece destaque é o Cadeia. Inicialmente, quando foi 

criado em 1979, era exibido apenas em Londrina no Paraná, mas em 1992 foi transmitido em 

rede nacional. 

Diante de todos esses argumentos é possível constatar que os programas 

popularescos abalaram a audiência, a rígida grade de programação e o padrão estabelecido 

pela Rede Globo de Televisão. Nesses “programas, geralmente, a figura do 

apresentador/artista/ator é muito forte, atribuindo-se grande parte da audiência ao seu carisma 

pessoal, o que gera uma disputa entre as emissoras pela sua contratação” (BORELLI; 

PRIOLLI, 2000, p. 119).  

Ciro Marcondes Filho (2002) relembra que foi a partir dos anos 60, que o telejornal 

se transformou num show televisivo. A produção dos telejornais sofreu a influência em 

grande parte da indústria da publicidade o que resultou em alguns paradigmas. São eles: a 

lógica da velocidade que diz respeito à rapidez com que notícia é veiculada, fato que, 

geralmente, resulta na superficialidade e também na imediaticidade com que é divulgado; a 

preferência do “ao vivo” que para o autor é uma junção de muitas escolhas realizadas por 

visões, critérios pessoais e subjetivos da produção; a popularização “não pode existir nada de 

complexo complicado, „difícil‟ que dê trabalho ao telespectador” (2002, p. 87), uma visão 

“mercadológica (vende-se mais quanto mais pessoas forem atingidas)” e também de 

transmissão; o expurgo da reflexão já que “nenhuma notícia sobrevive, nenhum relato é 

suficientemente trabalhado para criar raiz, tudo evapora” (2002, p. 89); a substituição da 

verdade pela emoção, nesse sentido o telejornal tem que “provocar emoções, sensibilizar os 

telespectadores gerando dor, tristeza, solidariedade, luta” (2002, p. 84). O autor ainda 

comenta que só são proibidas as imagens “sem vida”, monótonas, as interessantes que 

prendem o telespectador devem fazer parte do noticiário. Ele destaca: 

 
[...] um cinegrafista não pode sair por aí filmando a esmo, ele precisa filmar de uma 

forma cativante: a TV tem de provocar emoção, envolvimento, ligação, como os 

telefilmes. O real tem que se moldar aos modelos da ficção para ser 

„telejornalizável‟. Por isso as lágrimas são mais importantes que a verdade na TV. É 

preciso tornar o acontecido (a verdade) em algo sedutor, pois uma verdade morna 

não atrai ninguém. [...] se a TV consegue fazer com que eu me fixe a ela, se ela me 

prender e eu sentir ligação, emoção, envolvimento, eu me sentirei, então, „como se 

eu estivesse lá‟. O telespectador busca na TV sentir as mesmas emoções que ele 

gostaria de poder viver no real, presenciando a coisa. Quando a TV lhe proporciona 

isso, quando ela o faz chegar às lágrimas, para ficar no exemplo, ele sente 

internamente um conforto, o de ter participado vivamente do acontecimento. Isso lhe 

dá um valor de verdade e de autenticidade. (MARCONDES FILHO, 2002, p. 85-

86). 
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Com a popularização do noticiário televisivo, o jornalismo sensacionalista começa a 

atingir a grande massa de telespectadores. A televisão utiliza-se da segmentação da notícia e 

da superficialidade dos fatos para conquistar um público cada vez maior. Para Costa (2002, p. 

6) a produção da notícia busca a sensacionalização dos acontecimentos sociais na “exclusão 

de temas socialmente necessários”, tendo a busca pela anormalidade como condição 

definidora para a reportagem ser exibida. Além disso, a “exploração do grotesco ou do 

incomum” ou a “exteriorização da barbárie em manchetes ou títulos bombásticos” é uma 

prática associada aos fait-divers. Esse termo é uma tendência do jornalismo de expor a 

anormalidade dos casos que tratam “as anomalias patológicas, os comportamentos desviantes, 

a dimensão extraordinária de um fato” (COSTA, 2002, p. 153). O autor ainda salienta que é 

uma “prática que transparece na definição dos assuntos cobertos pela reportagem [...] em 

títulos bombásticos e percorre a narrativa, cuja tendência é expor a articulação do aspecto 

mais marcante para os de menor significado” (COSTA, 2002, p. 153). 

 

A lógica imanente a esse processo confirma o seguinte: para superar a concorrência 

e provocar o interesse imediato da audiência, o que importa é a sensacionalização 

dos fatos sociais. Isso é inescapável da essência da produção jornalística, que deve 

organizar, sintetizar, dispor os acontecimentos como choques de estranhamento, 

cada vez mais espetaculares, inusitados. (COSTA, 2002, p. 153). 

 

O autor ainda atribui à produção da notícia a denominação de estética da barbárie 

concretizada na cultura do transitório e do espetacular, o que é inerente nesse processo de 

cobertura jornalística. Toda essa busca natural pelo sensacionalismo é atribuída às condições 

industriais. 

 
Trata-se de uma condição inerente à produção da notícia em função das condições 

industriais da produção jornalística e do fato de ela buscar naturalmente a 

sensacionalização dos acontecimentos sociais. O conteúdo exploratório do 

espetacular enquanto elemento constitutivo da notícia se conforma às formas de 

produção que propiciam a fragmentação, desmontagem, aceleração do processo de 

produção e consumo de informações, favorecendo, no seu conjunto, a distorção, o 

falseamento da realidade, a exposição cindida de fatos simplificados. (COSTA, 

2002, p. 6). 

 

Os componentes citados acima além de identificar o que ele denomina de estética da 

barbárie tem a pretensão de “ampliar a audiência pela exposição do curioso, do mórbido, do 

extraordinário” (COSTA, 2002, p. 7). Nesse sentido, cita que uma das “características da 

indústria cultural é a reprodução técnica que permite a montagem, a fragmentação, 

descontinuidade e o destaque e/ou supressão de dados da realidade” (COSTA, 2002, p. 7). 

Essa fragmentação apresentada nas notícias não reflete a realidade. Não é o seu 

retrato fiel, é uma leitura, um olhar, uma visão sobre o acontecido. O recorte do fato constrói 
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um espaço que contrasta com o que acontece, mas, ao mesmo tempo, é a sua finalidade para 

atrair a audiência segundo Charaudeau (2006, p. 20): 

 
A ideologia do „mostrar a qualquer preço‟, do tornar visível o invisível e do 

selecionar o que é mais surpreendente (as notícias ruins) faz com que se construa 

uma imagem fragmentada do espaço público, uma visão adequada aos objetivos das 

mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel. (...) Com isso, as mídias não são a 

própria democracia, mas são o espetáculo da democracia, o que talvez seja, 

paradoxalmente, uma necessidade. 

 

Bourdieu (1997) se preocupa com a escolha do que é notícia realizada com os 

“óculos especiais”, termo usado pelo autor, a partir dos quais os jornalistas veem certas coisas 

e não outras. O princípio da seleção é a busca do sensacional, do espetacular. Para transmitir o 

extra-cotidiano, os jornalistas utilizam-se de elementos do sensacionalismo. “A televisão 

convida à dramatização, (...) põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a 

importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico” (BOURDIEU, 1997, p. 25). E 

continua dizendo que “os jornalistas, grosso modo, interessam-se pelo excepcional para eles. 

Eles se interessam pelo extraordinário, pelo que rompe com o ordinário, pelo que não é 

cotidiano” (BOURDIEU, 1997, p. 25). E ironicamente escreve: “os jornalistas cotidianos 

devem oferecer cotidianamente o extra-cotidiano, não é fácil” (BOURDIEU, 1997, p. 25). Na 

perseguição pelo furo jornalístico “está-se disposto a quase tudo” a busca pela exclusividade 

vai resultar na uniformalização e na banalização do que é veiculado.  

Outro autor que também aborda os problemas ocasionados na procura do furo 

jornalístico é Oliveira (2014, p. 36). Segundo ele, o termo recebe esse nome por algo novo e 

relevante por isso “precisa operar certas ênfases ou privilegiar certos aspectos de um evento 

que possam ser afirmados como o fato „novo‟ no evento e, assim, ganhar importância em 

relação a outros”. Essa ânsia de divulgar o inédito traz: falta de apuração e de aprofundamento 

na produção das notícias, marcas características desse tipo de jornalismo pautado pelo 

imediatismo e agilidade sem parâmetros. 

 
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, por conta do 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 estratégia de cumprimento das promessas anunciadas por 

eles. (OLIVEIRA, 2014, p. 36).  

 

Na televisão, o grotesco aparece em forma de espetáculo. Segundo Paiva e Sodré 

(2002), a programação televisiva é composta por “aquilo que o público deseja ver”. 
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Predomina o grotesco chocante. Brigas de vizinhos, de familiares, deformidades, violentados 

e crimes fazem parte do conteúdo dos telejornais policias. O povo se sente representado. Uma 

ilusão! Já que, segundo Sodré (2002), isso não passa de uma encenação para manter o povo 

afastado de uma programação formativa. O grotesco mostrado na televisão com a exposição 

de imagens chocantes, deformidades chamam a atenção e produz o efeito de medo ou de riso 

nervoso, uma sensação de absurdo ou de algo inexplicável. É o público que deseja ver o 

sofrimento, o ridículo, a dominação. A televisão sempre utilizou a hilaridade como recurso, o 

problema é que vem adotando a crueldade - “entendida ora como gozo com o sofrimento do 

outro, ora como nenhuma contemplação ética para com o tema em pauta” (PAIVA; SODRÉ, 

2002, p. 132) - como „traço principal‟. Alguns “arautos do moralismo culturalista”, como 

denominam os autores, tentam explicar essa vitimização do público por meio do “sistema 

absolutamente perverso, que poderia, mas não quer oferecer uma programação formativa, de 

nível cultural mais elevado” (PAIVA; SODRÉ, 2002, p. 133). Argumento contestado pelos 

autores que defendem que essa audiência não é vítima e sim cúmplice do espetáculo 

oferecido. 

 
[...] o grotesco chocante – é a modalidade dominante nas programações televisivas 

para a grande massa – permite encenar o povo e, ao mesmo tempo, mantê-lo à 

distância. Dão-se voz e imagem a energúmenos, ignorantes, ridículos, patéticos, 

violentados, disformes, aberrantes, para mostrar a crua realidade popular, sem que o 

choque daí advindo chegue às causas sociais, mas permaneça na superfície irrisória 

dos efeitos. (PAIVA; SODRÉ, 2002, p. 133). 

 

Paiva e Sodré (2002) ainda citam em sua obra a frase de Jacques Lacan, “não existe 

mais diferença entre a televisão e o público depois de algum tempo” (LACAN apud SODRÉ, 

2002, p. 131), para explicar a programação das emissoras de televisão que utilizam como 

matéria-prima as representações sociais, formando “uma identidade entre a televisão e seu 

público” (PAIVA; SODRÉ, 2002, p. 131). De acordo com Bourdieu (1997), se existe um 

campo jornalístico que explora a dor, o sofrimento e a violência é porque existem também 

telespectadores predispostos a este tipo de informação. O abuso de conteúdo sensacionalista – 

crimes, tragédias, desgraças - e grotesco na televisão é uma redução da fronteira entre o 

jornalismo e o entretenimento. Para Paiva e Sodré (2002), esse tipo de programação, que vem 

desde a década de 90, desencadeia a importação de uma série de programas que diminuem, 

sensivelmente, a fronteira entre o jornalismo e o entretenimento. O autor utiliza-se das 

expressões “janela para o inferno” e “janela para o disgusto (sic) chocante” para se referir a 

esse tipo de programação televisiva (PAIVA; SODRÉ, 2002, p. 130). 
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O formato uniforme e padronizado do telejornal televisivo sofreu mudanças na 

linguagem e na escolha dos fatos que foram noticiados desde a década de 90. Essa 

remodelagem aumentou a quantidade de matérias policiais ao mesmo tempo em que introduz 

uma linguagem menos formal e descontraída, fazendo alterações profundas a ponto de tornar 

uma tendência no jornalismo policial (SODRÉ, 2002). Nessa briga pela audiência, os canais 

de televisão vão sofrer/implantar essas transformações como salienta Borelli e Priolli (2000, 

p. 119-120). 

 
Como consequência, os demais telejornais remodelaram-se, aumentando a 

quantidade de matérias policiais, ampliando o espaço de entradas ao vivo sobre as 

editadas e buscando uma linguagem menos formal. Aliás, uma das marcas de todos 

esses programas popularescos é a descontração, que será uma tendência muito forte 

no quadro da televisão brasileira na década de 1990, em contraste com as normas do 

Padrão Globo de Qualidade.  

 

Para conquistar um público cada vez maior, a televisão brasileira segmentou a notícia 

por meio da superficialidade com que abordou determinados fatos. Essa estratégia de tornar o 

noticiário popular com um viés de jornalismo sensacionalista foi e continua sendo o caminho 

para atingir uma grande massa de telespectadores. O entretenimento, nos últimos anos, 

conquistou um significativo espaço nas emissoras de televisão. Os programas jornalísticos 

expõem peculiaridades da vida humana e os atos bárbaros como forma de entretenimento. 

Costa (2002) chama atenção exatamente para o tratamento que é dado as notícias que 

exploram as anomalias patológicas, os comportamentos desviantes, as dimensões 

extraordinárias e a anormalidade do fato dando um tom de naturalidade e tentando 

conquistar/atrair audiência. A seleção dos acontecimentos explora o inusitado, os aspectos 

sensacionalistas e espetaculares. 

 
A condição definidora do fato noticioso, portanto, é a exploração do inusitado. 

Partindo da seleção dos assuntos, pretende destacar ainda os aspectos mais 

espetaculares, sensacionais. Isso supõe como natural no meio jornalístico a busca 

permanente da anormalidade, desde o momento da definição da pauta, passando 

pela titulação da matéria e prosseguindo na narrativa que expõe seletivamente os 

fatos numa ordem decrescente de importância – do mais chocante às informações 

complementares. (COSTA, 2002, p. 153). 

 

Tudo isso apenas com o intuito de superar a concorrência e provocar o interesse do 

telespectador para assistir a reportagem sem mudar de canal. A divulgação dos fait-divers 

(tendência do jornalismo em expor a anormalidade dos casos) vai comprometer a cobertura 

dando destaque a aspectos de menor significado. A quantificação dos dados “também se 

estende à capacidade de manter a relação do público-receptor, não importando se os 

procedimentos técnicos e narrativos comprometem a ética e o humanismo” (COSTA, 2002, p. 
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154). E continua atribuindo “aos índices de audiência e a circulação e consumo de bens 

simbólicos” a justificação para o uso desses meios.  

Para definir sensacionalismo Angrimani (1995 p. 13) conceitua o adjetivo como 

sendo a “divulgação e exploração, em tom espalhafatoso, de matéria capaz de emocionar ou 

escandalizar” ou “como o uso de escândalos, atitudes chocantes, hábitos exóticos etc., com o 

mesmo fim, ou exploração do que é sensacional na literatura, na arte etc.” ou ainda como algo 

“que produz uma sensação intensa, (...) que desperta viva admiração ou entusiasmo, 

espetacular, formidável”. Essa denominação é atribuída quando se quer colocar o veículo a 

margem afastando-o dos mídias “sérios”. Ainda segundo o mesmo autor, como o termo é 

abrangente ele é confundido “com qualificativos editoriais como audácia, irreverência, 

questionamento, mas também com imprecisão, erro na apuração, distorção, deturpação, 

editorial agressivo” (ANGRIMANI, 1995, p. 14). O que pode acontecer também em outros 

jornais. Outra definição para o vocábulo sensacionalismo foi proposta por Pedroso (2001, p. 

52): 

 
Modo de produção discursiva da informação de atualidade, processado por critérios 

de intensificação e exagero gráfico, temático, linguístico e semântico, contendo em 

si valores e elementos desproporcionais, destacados, acrescentados ou subtraídos no 

contexto de representação ou reprodução de real social. 

 

Marcondes Filho aborda que a notícia é tratada neste tipo de jornal com um 

direcionamento para que ela passe a se vender sozinha. Os jornais sensacionalistas têm um 

discurso sedutor, um apelo emocional e ainda utilizam um tom escandaloso e espalhafatoso 

mesmo quando a notícia não é necessariamente sensacionalista. Todo esse cenário é montado 

para mercantilizar a notícia e provocar sensações de incômodo no telespectador ou como o 

próprio autor diz são “pseudo-alimentos às carências do espírito
12

”. 

 

O grau mais radical da mercantilização da informação: tudo o que se vende é a 

aparência e, na verdade, vende-se aquilo que a informação interna não irá 

desenvolver melhor do que a manchete. Esta está carregada de apelos às carências 

psíquicas das pessoas e explora-as de forma sádica, caluniadora e ridicularizadora. 

(...) No jornalismo sensacionalista as notícias funcionam como pseudo-alimentos às 

                                                 
12

 Essa citação lembra a tendência humana ao trágico presente na obra A arte poética de Aristóteles registrada 

entre os anos 335 a.C. e 323 a.C.. Nela o filósofo define conceitos como tragédia “ação é apresentada, não com a 

ajuda de uma narrativa, mas por atores. Suscitando a compaixão e o terror, a tragédia tem por efeito obter a 

purgação dessas emoções. [...] Como é pela ação que as personagens produzem a imitação, daí resulta 

necessariamente que uma parte da tragédia consiste no belo espetáculo oferecido aos olhos. [...] A parte mais 

importante é a da organização dos fatos, pois a tragédia é imitação, não de homens, mas de ações, da vida, da 

felicidade e da infelicidade (pois a infelicidade resulta também da atividade), sendo o fim que se pretende 

alcançar o resultado de uma certa maneira de agir, e não de uma forma de ser. Os caracteres permitem qualificar 

o homem, mas é da ação que depende sua infelicidade ou felicidade” (p. 8-9; 10). Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000005.pdf>. Acessado em: 13 de dezembro de 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/335
https://pt.wikipedia.org/wiki/323
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carências do espírito (...). O jornalismo sensacionalista extrai do fato, da notícia, a 

sua carga emotiva e apelativa e a enaltece. Fabrica uma nova notícia que a partir daí 

passa a se vender por si mesma. (...) A imprensa sensacionalista “não se presta a 

informar, muito menos a formar. Presta-se básica e fundamentalmente a satisfazer as 

necessidades instintivas do público, por meio de forma sádica, caluniadora e 

ridicularizadora das pessoas. Por isso, a imprensa sensacionalista como a televisão, o 

papo no bar, o jogo de futebol, servem mais para desviar o público de sua realidade 

imediata do que para voltar-se a ela, mesmo que fosse para fazê-lo adaptar-se a ela”. 

“Escândalos, sexo e sangue compõem o conteúdo dessa imprensa (...) como as 

mercadorias em geral, interessa ao jornalista de um veículo sensacionalista o lado 

aparente, externo, atraente do fato. Sua essência, seu sentido, sua motivação ou sua 

história estão fora de qualquer cogitação”. (MARCONDES FILHO apud 

ANGRIMANI, 1995, p. 15).    

 

Charaudeau (2006, p. 7) também se preocupa com esse tratamento que a mídia 

imprime aos acontecimentos/reportagens televisivas que “permite a alguns se refugiarem no 

espetáculo da „mediocridade‟ (no sentido etimológico) para se livrar da sua”. O que de acordo 

com o autor “não resolve os problemas e os dramas do cotidiano de cada um, o telespectador-

cidadão se refugia no espetáculo do sofrimento dos outros” (CHARAUDEAU, 2006, p. 7). 

Todo diferencial na hora de transformar o acontecimento/fato em notícia televisiva deve-se à 

pressão econômica que impera sobre toda a televisão, seja ela pública ou privada. Para 

transmitir informação, a mídia funciona sob uma dupla lógica de ação: a primeira é a 

econômica - uma empresa que tem por finalidade o lucro e, portanto, deve fabricar um 

produto competitivo no mercado; a segunda é a semiológica - uma máquina produtora de 

signos (formas e sentidos) (CHARAUDEAU, 2006). Essa opinião de Charaudeau (2006) se 

assemelha com a de Bourdieu (1997, p. 19) quando esse autor menciona sobre “o que se 

exerce sobre a televisão é a pressão econômica”. Costa (2002, p. 7) também parece 

compartilhar desse ponto de vista quando cita que “não há como dissociar, do conteúdo da 

informação jornalística, a natureza do veículo de comunicação e sua integração sistêmica à 

economia de mercado”. 

Ainda de acordo com o entendimento do mesmo autor, o objetivo desse tipo de 

jornalismo é atrair a audiência abusando de conteúdos sensacionalistas que transformam o 

cotidiano em espetáculo. A exposição da notícia em tempo real, na maioria das vezes, 

compromete a investigação, contextualização e abordagem do fato e das fontes. Essa ânsia de 

transmitir com rapidez a informação na cobertura ao vivo pode comprometer a versão dos 

fatos e dos princípios éticos. O problema é que esse enfoque tem sido usado como critério de 

diferenciação dessa produção jornalística. Na busca pela ampliação da audiência cria-se 

“públicos médios” o que segundo o autor é um mecanismo próprio da indústria cultural e 

propicia uma despotencilização do conteúdo. “Aí firma-se a pauperização estética, 
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conteudística e informacional dos bens simbólicos reproduzidos tecnicamente” (COSTA, 

2002, p. 161). 

Enfim, como condição inerente a toda empresa capitalista, o valor de troca da 

mercadoria se relaciona com a capacidade motivacional de criar necessidades e 

possibilitar o desejo de consumo. A estetização da mercadoria notícia transcende a 

exposição do conteúdo em si. A manchete do jornal, as infografias, as fotos em 

revistas, a computação gráfica permitindo simulações na televisão, o recorte, a 

montagem e a exposição de imagens, que se agregam à matéria-prima informação, 

são pressupostos para expor à venda e à circulação a mercadoria notícia. (COSTA, 

2002, p. 155). 

 

Além disso, a busca pelo furo jornalístico, a ânsia de colocar no ar um fato, vai 

comprometer a apuração e a profundidade da informação. Para uma reportagem ser sólida, 

rica em detalhes, contextualizada é necessário tempo para explorá-la. E o tempo é, sem 

sombras de dúvidas, um dos fatores que mais influenciam na qualidade do que é transmitido 

pelos veículos de comunicação. Traquina (1999) comenta que mesmo a atividade jornalística 

tentando preparar com certa antecedência acontecimentos previstos os fatos acontecem a todo 

o momento e precisam ser noticiados. 

  
Pressionadas pela tirania da <<hora de fecho>>, as empresas do campo jornalístico 

são ainda mais obrigadas a elaborar estratégias para fazer face ao desafio colocado 

pela dupla natureza da sua matéria-prima: os acontecimentos [...] podem surgir em 

qualquer parte e a qualquer momento. (TRAQUINA, 1999, p. 170).  

 

Essa fixação pelo aspecto mais recente da notícia é denominada de informação 

atualizada e estabelece razões para o interesse e a curiosidade dos receptores. A 

contextualização histórica dos fatos fica comprometida pela natureza perecível e pelo caráter 

do aqui e agora com que são abordadas as notícias. A informação atualizada requer agilidade 

e a pressão do deadline
13

 “cria condições para orientar a construção de notícias em poucas 

fontes, muitas vezes, sem checar a veracidade e causalidade dos acontecimentos” (COSTA, 

2002, p. 156).  

E nessa busca por conteúdos percebe-se que a dor, o sofrimento, o crime e a 

violência proposta pela televisão nos telejornais policiais tem público predisposto para assistir 

a este tipo de programação (BOURDIEU, 1997). Diante desse cenário, há uma crescente 

ocupação de horários destinados a mostrar a violência do dia a dia na TV, mas a forma como 

é veiculada, muitas vezes, ou na maioria delas, não traz a contextualização necessária para 

entender a violência exposta de forma gratuita e banal.  

                                                 
13

 Termo usado para definir o prazo final de qualquer procedimento. 
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E como definir espetáculo? Debord (1997, p. 14) explica que “o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Aqui já 

admite que é a aparência e não essência que medeia às relações. Além disso, o autor afirma 

também que esse é o modelo atual da vida em sociedade. E no jornalismo não é diferente: o 

espetáculo das imagens tem presença garantida nas reportagens policias. As imagens exibidas 

são necessariamente marcadas pelas emoções dos envolvidos e porque não dizer que as 

mesmas sustentam a audiência televisiva. Debord (1997) assim como Costa (2002) são 

pensadores marxistas que tecem críticas ao capitalismo e consequentemente ao fetichismo da 

mercadoria. Essa afirmação fica evidente na tese 6 quando o autor diz “o espetáculo é ao 

mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente” (Debord, 1997, p. 14).  

Outro fato que chama a atenção quanto ao espetáculo proposto por Debord (1997, p. 

17) é que “o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que 

não ele mesmo”. É exatamente isso que ocorre com as reportagens exibidas no Cidade Alerta. 

Os casos são contados por meio de narrativas e a medida que vai se desenrolando tem um 

clímax para o desfecho violento. Dessa maneira as imagens e a narrativa vão seduzindo o 

telespectador que acaba ficando alienado. 

 

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens 

tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. O 

espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes mediações especializadas) o 

mundo já não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como o sentido 

privilegiado da pessoa humana – o que em outras épocas fora o tato; o sentido mais 

abstrato, e mais sujeito à mistificação, corresponde à abstração generalizada da 

sociedade atual. (DEBORD, 1997, p. 18).  

 

Nesse sentido, é preciso tomar cuidado com o que se expõe nos meios de 

comunicação; na televisão, por exemplo, a forma como a violência tem sido exibida pelos 

telejornais policialescos foi objeto de discussão do programa Ver TV da TV Brasil no dia 26 

de outubro de 2015 cujo tema foi Jornalismo Policial em Debate
14

. As exibições, desse tipo 

de telejornal, dão a entender, de acordo com o apresentador Lalo Leal (2015), que não tem 

limites para a exposição de transformar a notícia em espetáculo mórbido desrespeitando, 

muitas vezes, os códigos de ética, os direitos humanos e a legislação referente à questão. Na 

entrevista, Leal (2015) diz que falta seriedade nos programas e cita um estudo feito pela 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) que monitorou 20 (vinte) programas 

policiais de televisão de todo Brasil e apontou algo ainda mais grave como a violação de 

                                                 
14

 Disponível em: < http://tvbrasil.ebc.com.br/vertv/episodio/jornalismo-policial-em-debate >. Acessado em: 13 

de dezembro de 2017. 
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direitos, principalmente, o desrespeito à presunção de inocência e também o discurso de ódio 

e preconceito, além de outras transgressões. Para tentar sanar essas comprovações apuradas 

pela pesquisa, uma das entrevistadas a jornalista e coordenadora do Intervozes: Coletivo 

Brasil de Comunicação - Ana Cláudia Mielke – questiona às soluções rasas que são propostas 

pelos telejornais policiais, já que não ajudam, efetivamente, a resolver o caso exibido. Outra 

contestação foi o horário em que são transmitidos, já que esses telejornais se apossam do 

título de jornalismo para entrarem na faixa da programação e exibirem a violência. Uma 

possível solução proposta pela entrevistada foi a reclassificação desse tipo de programação, 

que não é jornalismo, regulado pelo Ministério da Justiça – que já faz a classificação 

indicativa de obras audiovisuais – em parceria com o campo jornalístico. Quem também está 

preocupado com esse tipo de jornalismo é Traquina (2001, p. 47) que propõe que os 

jornalistas devem se apegar “às regras deontológicas e éticas [...] resistindo assim às tentações 

do sensacionalismo e dos „furos jornalísticos‟, que servem o interesse próprio e não o (nobre) 

objetivo de informar o público”.  

 

2.2 Violência na TV 

 

Logo na introdução do Atlas da Violência 2017 desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 

é mencionada uma série de notícias que vai revelar a continuidade da crise na segurança 

pública, que vem se agravando em anos anteriores e em todo o país. O texto inicia 

relembrando que “já no primeiro dia de 2017, uma rebelião no Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim, em Manaus, deixou um rastro de sangue com 56 mortos. Duas semanas depois, 

mais 26 assassinatos em um massacre num presídio no Rio Grande do Norte” (ATLAS, 2017, 

p. 4). E continua dando ênfase nas “outras rebeliões que se seguiram em prisões em vários 

estados brasileiros nos primeiros meses do ano, revelando mais uma vez a completa falência 

do sistema de execução penal nacional” (ATLAS, 2017, p. 4). 

 
Este cenário [...] representa a contraface da incapacidade e do descompromisso do 

Estado brasileiro para planejar, propor e executar políticas penais e no campo da 

segurança pública minimamente racionais, efetivas e que garantam os direitos de 

cidadania e que, em última instância, reflitam a leniência e a condescendência da 

sociedade brasileira com a criminalidade violenta e letal. (ATLAS, 2017, p. 4). 

 

Em 2015, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério 

da Saúde, houve 59.080 homicídios no Brasil – o que equivale a uma taxa por 100 mil 
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habitantes de 28,9. Esse índice revela, além da naturalização do fenômeno, um 

descompromisso por parte de autoridades nos níveis federal, estadual e municipal com a 

complexa agenda da segurança pública. Além de outras consequências, tal tragédia traz 

implicações na saúde, na dinâmica demográfica e, por conseguinte, no processo de 

desenvolvimento econômico e social (ATLAS, 2017, p. 4). 

 
Somente em 2015, 41.817 pessoas sofreram homicídio em decorrência do uso das 

armas de fogo, o que correspondeu a 71,9% do total de casos”. (ATLAS, 2017, p. 

43). O Atlas ainda fornece dados sobre a nossa tragédia diária nos últimos anos que 

atingiu contornos inimagináveis: “apenas em três semanas são assassinadas no 

Brasil mais pessoas do que o total de mortos em todos os ataques terroristas no 

mundo nos cinco primeiros meses de 2017, que envolveram 498 atentados, 

resultando em 3.314 vítimas fatais. (ATLAS, 2017, p. 7). 

 

No Atlas da violência de 2016, o Brasil atingiu a marca recorde de 59.627 mil 

homicídios em 2014, uma alta de 21,9% em comparação aos 48.909 óbitos registrados em 

2003. A média de 29,1 para cada grupo de 100 mil habitantes também é a maior já registrada 

na história do país, e representa uma alta de 10% em comparação à média de 26,5 registrada 

em 2004. 

E no Atlas de 2018 já é possível antecipar a notícia de violência que vai compor a 

introdução do texto: Rebelião na Colônia Agroindustrial, no Complexo Prisional de Aparecida de 

Goiânia deixa 9 detentos mortos (dois deles decapitados), 14 feridos, 99 foragidos e 153 tiveram que 

ser transferidos para outros presídios. O motim aconteceu no dia 01 de janeiro de 2018 quando 

completou, exatamente, um ano das rebeliões, do ano passado, em Manaus, Amazonas, Roraima e Rio 

Grande do Norte. Um dos episódios mais trágicos da história carcerária do Brasil. 

Parte dessa violência é veiculada pela televisão, mas para quê? Até que ponto o que é 

noticiado modifica ou traz, pelo menos, resposta aos envolvidos? Além disso, o que define 

qual crime/violência será noticiado(a)? Essas perguntas vão se coadunar no que expõe o artigo 

Violência na TV: seleção do noticiário que inicia o estudo questionando “até que ponto a 

divulgação de atividades de violência no noticiário da televisão pode modificar a situação ou 

ser a causa de acontecimentos semelhantes” (ALVES, 1981, p. 141). De acordo com Bakhtin 

(1979, p. 17) o signo “reflete e refrata uma outra realidade que lhe é exterior”, isto é, expressa 

algo que não é parte dele. Concomitantemente, nesse processo de “reflexo e refração da 

realidade, o signo pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de 

vista específico” (BAKHTIN, 1979, p. 18). Um dos grandes problemas desses telejornais é a 

cobertura policial realizada de forma exagerada. 
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[...] a Rede Record e a Bandeirantes 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 “hiper-realidade” brasileira e, ao mesmo tempo, criando a sensação de medo 

iminente na sociedade. (OLIVEIRA, 2014, p. 17). 

 

As imagens veiculadas pela televisão, geralmente, retratam o cotidiano e transmitem 

a sensação de efeito de real. Para que ocorra esse efeito, os autores Dalmonte e Ferreira (2007, 

p. 5) explicam que no discurso jornalístico “é importante notar as várias estratagemas, para 

que ele não apenas represente o real, mas esteja ancorado de fato no real. Como exemplo, o 

recurso das aspas, com citação direta, que conferem ao texto o sentido de discurso direto”. 

São “recursos usados para provocar efeito de sentido de real, de reprodução da fala tal como 

se deu „no real‟” (DALMONTE, 2008, p. 44). “Se a referida fonte disse exatamente aquilo, 

naquela ordem e naquele contexto, já não interessa, „nada mais importa, pois a ilusão de 

realidade foi conseguida (Pessoa de Barros, 1990, p.59-60) (sic)‟” (DALMONTE, 2007, p. 5). 

Na busca pela audiência os telejornais fazem escolhas que perpassam pelo conteúdo 

de cada pauta, pela linguagem utilizada, que geralmente é coloquial, transmitindo uma 

proximidade com o telespectador – mais comum nas classes C, D e E - e com os personagens 

das reportagens, são decisões que vão construir um vínculo denominado de “modos de 

endereçamento”. Oliveira (2014, p. 21) explica esse conceito a partir de como os textos 

interpretados nos “programas televisivos constroem sua relação com os telespectadores”. E 

acrescenta a essa definição a relação do programa com a audiência agregando aspectos como 

“estilo do programa, que o identifica e o diferencia dos demais” (OLIVEIRA, 2014, p. 22). 

De fato, é preciso salientar que a produção jornalística da “cultura definida pelo aparente e 

transitório, em que o desejável é a afirmação do detalhe informacional, tendem, cada vez 

mais, a ser analisados com base em seus componentes fenomênicos” (COSTA, 2002, p. 7). 

A definição do que é importante no telejornal “segue, evidentemente, critérios 

jornalísticos e também editoriais” (COUTINHO; MATA, 2010, p. 67). Nesse sentido, na 

“prática diária do telejornalismo, os profissionais envolvidos elegem enquadramentos de 

realidade de acordo com a sua visão de mundo, escolhendo e construindo uma determinada 

realidade” (COUTINHO; MATA, 2010, p. 66). Diante dessas decisões, o telejornal veicula 

tanto a guerra, quanto as mortes e simultaneamente “deixa a impressão de que o mundo não 

está beirando a autodestruição, de que tudo isso se processa dentro dos „padrões de 

normalidade mundanos‟, já que o sentimento de segurança é fundamental para o ser humano” 

(COUTINHO; MATA, 2010, p. 67). A soma dos fatos vai constituir um telejornal que 

constrói a realidade nossa de cada dia. Coutinho e Mata (2010) destrincham o produto 
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midiático de que é constituída essa notícia que é consumida todos os dias lembrando que esse 

“produto oferecido aos telespectadores é uma (re)construção da realidade, operada via coleta 

de imagens, redação de texto, edição, cujo poder de verdade e de celebração do fato é 

reforçado muitas vezes pela flexão dos verbos no presente do indicativo” (COUTINHO; 

MATA; 2010, p. 67).  

Na montagem do telejornal policial percebe-se que grande parte dos casos são 

emocionais e privados. A vida particular é exposta por meio da visão do repórter que monta o 

off
15

 de acordo com a sucessão de acontecimentos relacionados ao caso relatado. Toda essa 

seleção perpassa pelas escolhas do que compõem o conceito de notícia. 

Esse processo começaria na etapa de escolha daquilo que será notícia, dentro do 

universo dos critérios de noticiabilidade, da linguagem que é direcionada, da 

definição da emissora sobre quem é seu público dentre outros fatores, entre eles o 

contemporâneo recurso da interatividade via web, potencializando a participação do 

público inclusive na sugestão de pautas. (COUTINHO; MATA, 2010, p. 69).  

 

Assim, outro ponto que deve ser considerado diz respeito aos personagens que irão 

compor a reportagem. Observa-se que a polarização entre o bem e mal se faz presente na 

montagem do videotape (VT)
16

 e nos comentários do apresentador Marcelo Rezende e do 

consultor jurídico Percival de Souza. Uma estratégia de demonstrar ao telespectador uma 

“credibilidade e aparência de um „universo de pesquisa‟ e, frequentemente, compensar a falta 

de tempo para a apuração jornalística das matérias” (COUTINHO; MATA, 2010, p. 68). O 

„povo fala‟ é outro recurso em “quase todas as matérias de jornalismo na TV sucumbem à 

eterna tentação de convocar „a voz do povo‟, também conhecida como „a voz de Deus‟” 

(BRASIL, 2002, p. 5). Quando exibe os acusados, o mediador (denominado também de 

mediador performático ou performance cênica do mediador):  

 
[...] 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”. (OLIVEIRA, 2014, p. 87). 

 

Para compor essa narrativa há a utilização de BG
17

’ , esse recurso dá o tom de 

tristeza ou mesmo de alegria que o enredo pede. O telespectador é quem vai assistir e sentir 

                                                 
15

 OFF: Deriva do termo inglês off the record e designa a parte da reportagem, gravada na voz do repórter, onde 

a informação está sendo contada.  (TV) 
16

 VT: Abreviatura de videoteipe, a expressão designa o aparelho onde as fitas podem ser assistidas, editadas ou 

gravadas e também o conteúdo de um tipo específico de produto, como uma reportagem. Também designa de 

forma genérica o conteúdo já editado de uma mídia, como uma reportagem, uma chamada ou uma matéria de 

jornal. (TV) 
17

 Abreviatura de background. Do inglês, fundo ou segundo plano. No áudio, é utilizado para descrever o som 

em segundo plano. Define os sons colocados em volume mais baixo, porém audível, em paralelo com o off.  
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essa carga emotiva demonstrada pela reportagem. “Dentro desse fluxo de experiências 

particulares, o jornalista teria a função de absorver e ao mesmo tempo repassar suas 

impressões da realidade, num constante diálogo com o conhecimento adquirido (e que será 

posteriormente repassado)” (COUTINHO; MATA, 2010, p. 69). 

Para um acontecimento/fato se transformar em notícia é necessário o olhar de alguém 

sobre a ocorrência. O repórter, muitas vezes, não define qual fato vai se transformar em 

notícia, mas a produção, nas reuniões de pauta e/ou no calor do que vai acontecendo, tem essa 

função. O problema é em que se pautam para fazer tal escolha. Que critérios serão utilizados 

ou mesmo realçados para, cotidianamente, fazer com que o público se interesse em assistir. 

Gilze Bara, editora na TV Alterosa - Juiz de Fora, em depoimento disponibilizado no artigo 

de Coutinho e Mata (2010) define notícia da seguinte forma: 

 
“A gente se coloca muito como público para ter esse tino do que vai interessar ou 

chocar. É muito intuitivo. Sou defensora dessa linha, edição é uma coisa 

extremamente pessoal. Eu sou intuitiva demais. Tenho meu olhar de editora, mas 

também de telespectadora”. Esse método (ou ausência do mesmo) se aproxima 

daquilo que Traquina defende como “iluminação do jornalismo”, com a qual os 

profissionais buscam vincular suas escolhas ao “talento”, “faro jornalístico”. 

(COUTINHO; MATA, 2010, p. 72).  

 

A mídia vem divulgando a violência com esse olhar voltado para os sujeitos e 

elementos que compõem a cena do crime: família da vítima, agressor/criminoso, polícia, 

autoridades, sociedade, etc. O maniqueísmo bem versus mal está sempre presente nas 

narrativas. Essas, muitas vezes, utiliza como recurso a simulação dos casos reais que 

provocam no telespectador emoções. Diante disso, pode-se afirmar que “as notícias não são 

neutras, elas vêm acompanhadas de uma interpretação do mundo” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 

494). E continua dizendo que o modo como a notícia é contada influencia na percepção de 

como o indivíduo vê a realidade. Nesse sentido, a mídia traz essa “ampliação do mundo social 

e do que nele ocorre, provocando a ilusão de que participamos das mais diversas situações 

que são reproduzidas na tela do televisor” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 493). O que comprova 

tal afirmação é a reprodução pelos “indivíduos, por não terem acesso direto à situação, 

tendem a assumir como seu o discurso homogeneizante produzido pela TV” (NOVO; 

RAMOS, 2003, p. 494).  E os autores chegam a afirmar que “a mídia acaba envolvida na 

geração e manutenção de preconceitos e estereótipos que, em geral, estigmatizam as 

populações mais pobres” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 494). 

 
No que diz respeito à violência, em especial a violência urbana, a mídia é parcial. Os 

meios de comunicação não se limitam a informar. Tomam partido, julgam e 

condenam. Ao assim fazerem, aprofundam o temor e a ignorância do público que 
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deveriam informar, usando mensagens e códigos profundamente estereotipados. O 

preconceito alimenta-se dos estereótipos e gera os estigmas. (MELLO, 1999, p. 

138). 

 

Não que os indivíduos sejam receptores passivos, o próprio Certeau (1998) no livro 

Invenção do Cotidiano já abordou, como já foi visto nessa dissertação, sobre as imagens 

difundidas pela televisão devem ser pensadas do ponto de vista do sujeito que interpreta. 

Quem recebe a mensagem, não é passivo, segundo Certeau (1998), é um sujeito que faz a 

bricolagem.    

As transmissões sobre violência realizadas pela televisão “geram um sentimento 

constante de insegurança por parte dos indivíduos, que se sentem ameaçados e vulneráveis em 

seu cotidiano” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 494). Essa sensação de violência o tempo todo em 

todos os lugares “passa a ser encarada como um fenômeno natural e impossível de ser 

eliminado (Novo, 1996)” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 494). Esse mesmo artigo cita um trecho 

retirado da Folha de São Paulo que relata os perigos desse tipo de cobertura jornalística. 

  
O problema, acha o sociólogo Tulio Khan, é que esse tipo de cobertura 

superdimensiona os crimes violentos e dá uma visão deturpada quanto ao perigo 

real. A população acaba ficando com uma sensação de insegurança maior do que a 

existente no cotidiano. Sob o ponto de vista de índices e estatísticas o sociólogo tem 

razão. Mas o que pode meia dúzia de índices diante de quase cinco horas de 

suspense e violência explícitos? (O horror em tempo real (sic), 2000, p. 11). 

(NOVO; RAMOS, 2010, p. 494). 

 

As cenas de violência podem supervalorizar o perigo. O que se questiona 

parafraseando Maquiavel (1999) é se os fins justificam os meios. Será que a mídia dá a 

mesma ênfase na cobertura de notícias de violência cometidas pela elite? Os autores afirmam 

que “as classes menos favorecidas estão mais sujeitas à violência e à criminalidade, e são, 

frequentemente, mal vistas pela classe média, que tende a atribuir aos pobres a culpa pela 

existência da violência” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 496). 

 
De maneira geral, o que se pode notar, quer na TV, quer no rádio, quer nos jornais, é 

quase uma campanha de culpabilização coletiva dos pobres pela violência. Através 

das imagens e das palavras eles são rotulados. Não se vêem mais pessoas. Elas 

tornaram-se rótulos: vêem-se carentes, favelados, ladrões, menores infratores, 

delinquentes (sic), criminosos, bandidos, viciados (...) porque parece que a 

sociedade deve reconhecer que há mortos dignos e outros indignos. Há violências 

que não contam, como se fossem ritos necessários à depuração da sociedade. 

(MELLO, 1999, p. 139). 

 

O fato é que a violência é um fenômeno social que foi apropriado pelo jornalismo e 

tem ganhado contornos diversos para atrair a atenção do telespectador. A preocupação apenas 

atrelada ao aumento da audiência acaba por comprometer o aprofundamento do tema 
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violência. O resultado dessa combinação é o que se vê, por exemplo, na televisão nos 

telejornais policiais: os apresentadores esbravejam discursos de culpabilização das vítimas 

fazendo uma justiça simbólica para convencer ao telespectador do seu espetáculo. 

Um ponto que deve ser considerado, segundo Novo e Ramos (2003), é que a 

“violência deve ser interpretada como um fenômeno que vem sendo gestado no modelo de 

sociedade desigual e excludente em que vivemos, e a solução passa, necessariamente, pela 

transformação social e não apenas pela „punição de culpados” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 

496). Os meios de comunicação e, principalmente, o jornalismo deve se conscientizar ao 

veicular conteúdos que tenham violência. O fator ético deve prevalecer, além de se preocupar 

também com a banalidade e o estereótipo desse assunto que pode desencadear outras visões 

preconceituosas. A naturalização dessas imagens de violência, muitas vezes repetidas a 

exaustão, também devem ser motivo de preocupação já que apenas se apresenta o fato sem 

uma solução, sem contextualização. E a população, que é imediatista, pode tirar conclusões 

erradas ou propor penalidades desproporcionais apenas pelo senso de julgar ou de querer 

justiça. Outro fator que não deve ser desconsiderado pela mídia, segundo os autores, é “a 

avaliação de fatores históricos, sociais e econômicos também envolvidos na produção da 

violência” (NOVO; RAMOS, 2003, p. 496). Nesse modelo de sociedade capitalista perpetua 

as desigualdades sociais que não justificam a violência, mas, sem dúvidas, reproduz a cultura 

do ter em detrimento do ser, gerando e acentuando assim a exclusão de determinados sujeitos 

que são postos a margem. Além disso, ainda contribui para manter o entendimento de que a 

violência é um problema individual e não social. O que é uma falácia para manter o status 

quo! 
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3 A NOTÍCIA QUE TEMOS, (NÃO) É A NOTÍCIA QUE QUEREMOS: O 

JORNALISMO POLICIAL INFORMA O QUÊ? 

 

Desde 1990 quando a televisão brasileira introduziu na sua programação jornalística 

programas policiais modificando a linguagem e os fatos que eram transformados em notícia, 

se faz necessário repensar o tipo de informação que queremos e até que ponto ela é realmente 

informativa e formativa. Dentro desse contexto é possível combater o nível da programação 

jornalística da televisão brasileira? (Teoricamente) o telejornal que deveria informar e formar 

será que vem cumprindo com tal papel? E na prática? O jornalismo, e mais precisamente o 

jornalismo policial, a que, a quem e para que serve?  

Interpretar o mundo e repassar/transmitir esse recorte a milhões de pessoas que 

querem se informar sobre os acontecimentos transformados em notícias é a função precípua 

do jornalismo. E a qualidade informativa, juntamente com a verdade e apuração dos fatos, 

devem nortear o trabalho do jornalista.  Mas até que ponto os crimes informam? E se 

informam, informam o quê?  

Todos os dias a televisão expõe de forma gratuita e banalizada imagens de dor e de 

violência. Esse novo formato de jornalismo policial tem como data inicial o dia 20 de maio de 

1991 quando o telejornal Aqui Agora foi veiculado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o 

SBT.  Considerado o primeiro telejornal policial da televisão brasileira, apresentado por Gil 

Gomes, repórter policial há 40 anos, o Aqui Agora tinha em sua abertura o seguinte slogan “o 

jornal que mostra na TV a vida como ela é
18

”. Esse telejornal levou para a televisão o modelo 

do jornalismo popular que era utilizado nas emissoras de rádio: sensacionalista, com notícias 

policias e muito apelo sexual. Em relação ao nome do programa, Oliveira (2014, p. 71) 

salienta que era assim chamado porque “a todo momento, as câmeras e microfones do 

telejornal estavam no momento exato do acontecimento, para mostrar a realidade „nua e crua‟, 

sem interferência e sem maquiagem”.  

Para Bourdieu (1997), o uso ordinário da televisão traz perigos. O autor associa esse 

perigo “ao fato de que a imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos 

literários chamam de efeito de real, ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver” 

(BOURDIEU, 1997, p. 28). Este conceito parece dialogar com Charaudeau (2006) quando ele 

expõe sobre a “dupla relação” existente entre o “dispositivo televisual” (como lugar do 

telespectador se informar) e a “instância da informação” (explicação dos acontecimentos do 

mundo). O telespectador pensa que as imagens dão conta da realidade do mundo. Um mal-

                                                 
18

 Trecho retirado de um dos telejornais do Aqui Agora. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs4WAoriDfk. Acessado em: 02 de julho de 2017. 
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entendido, segundo Charaudeau (2006), já que a própria imagem carrega efeitos emocionais, 

descrições, relatos e comentários. 

 

3.1 Que informação traz a notícia que temos? 

 

Todos os dias as pessoas buscam notícias de todo e qualquer tipo e os telejornais, 

mas não só eles contribuem para a disseminação desses acontecimentos e informações do dia 

a dia. Mas o que é notícia? Para Charaudeau (2006) a construção da notícia sempre passa pelo 

ponto de vista particular, já que o fato é um recorte da realidade. Para que esse acontecimento 

se transforme em notícia, isto é “exista” é essencial nomeá-lo e transformá-lo em um discurso. 

Ele conceitua notícia: 

  
(...) um conjunto de informações que se relaciona a um mesmo espaço temático, 

tendo um caráter de novidade, proveniente de uma determinada fonte e podendo ser 

diversamente tratado. Um mesmo espaço temático: significa que o acontecimento, 

de algum modo, é um fato que se insere no certo domínio do espaço público, e que 

pode ser reportado sob a forma de minirrelato. (CHARAUDEAU, 2006, p. 132). 

 

Um conceito que caracteriza o tipo de notícia veiculada no segmento policial dessa 

dissertação é a definição de Marcondes Filho (1989) no livro O Capital da notícia – 

jornalismo como produção social da segunda natureza. 

  
Notícia é a informação em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, 

emocionais e sensacionais; para isto a informação sofre um tratamento que a adapta 

às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação 

do subjetivismo. Além do mais, é um meio de manipulação ideológica de grupos de 

poder social e uma forma de poder político. (MARCONDES FILHO, 1989, p. 154).  

 

No jornalismo policial todos esses apelos são transmitidos pela notícia que seduz ao 

telespectador a assistir ao programa. O público, muitas vezes, nem percebe essa manipulação 

e esse tratamento dado aos acontecimentos. 

Curado (2002) propõe alguns aspectos que caracterizam o que é uma notícia: 

identificação de personagens, localização geográfica onde ocorreu o fato, descrição da 

circunstância e o contexto histórico que norteia a noção de amplitude e do que significa essa 

informação.  

 

A importância da notícia é geralmente julgada de acordo com a sua abrangência, isto 

é, segundo o universo de pessoas às quais pode interessar. Esse é o critério mais 

utilizado em jornalismo de televisão que, dando ênfase ao aspecto amplitude, pode 

tender a transformar a notícia em entretenimento ou em espetáculo, tratando apenas 

de questões amenas ou desprovidas de polêmica. (CURADO, 2002, p. 16). 
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Costa (2002) assinala também sobre a qualidade do conteúdo das informações muitas 

vezes fica comprometida, e até secundária, já que se torna mais importante os aspectos que 

vão impactar o público-receptor. Os procedimentos técnicos e narrativos que, muitas vezes, se 

não a maioria delas chegam a comprometer a ética e o humanismo parecem que não importam 

para o jornalismo policial. Segundo ele o mais importante neste tipo de jornalismo “são os 

índices de audiência e a circulação e consumo dos bens simbólicos que justificam os meios” 

(COSTA, 2002, p. 154). 

O conteúdo da mensagem é afetado a depender do controle econômico-ideológico a 

que o veículo está submetido. Segundo Pedroso (2001) sob o mito da objetividade jornalística 

a imprensa pode agir no sentido de não provocar mudanças e transformações na sociedade, 

mas de apenas ratificar e defender os seus interesses de manutenção do status quo e da 

ideologia dominante. 

 
Dessa forma a imprensa corporativa apresenta um discurso próprio do imperialismo 

cultural, da indústria cultural, do sistema econômico excludente e desigual. Utiliza a 

linguagem do poder e do saber, recorrendo à vulgarização do conteúdo e da forma 

de abordagem (para multiplicar o seu consumo em faixas cada vez mais extensas da 

população) e à padronização (sob a forma de uma pseudo-objetividade, que leva a 

marca do proprietário, apresentando uma mensagem vertical, superficial e 

desvinculada do contexto sócio-político-econômico-cultural da atualidade). 

(PEDROSO, 2001, p. 22). 

 

Para apresentar essas reportagens ao telespectador a mídia “recorta o real em 

diferente editorias, que fragmenta a realidade social, resultando em um jornalismo não-

preocupado com os processos, mas com os acontecimentos isolados” (PEDROSO, 2001, p. 

22). Esse é o disfarce que a mídia, principalmente a televisiva, vem repassando por meio do 

discurso de representar a realidade. 

 

3.2 Jornalismo policial informa o quê? 

 

Para atingir e continuar na programação da emissora, o jornalismo necessita de 

credibilidade e de qualidade, marcas que são alcançadas por meio da junção de palavras e 

imagens precisas. E como selecionar palavras e imagens? Fatos acontecem a todo o instante, 

mas só alguns se transformarão em notícias. E nessa busca, ou melhor, nessa garimpagem 

tudo que é novo, inédito, inusitado será propenso a se metamorfosear nas linhas de um jornal, 

nas ondas de rádio, na boca de um repórter ou mesmo nas ondas da internet. Nessa caçada por 

acontecimentos todo jornalista quer mesmo é o furo de reportagem. 

A garimpagem do que será notícia está sempre atrelado ao novo, ao furo, ao inédito e 

ao inusitado. É uma busca incessante pelo que se entende por verdade e no momento que é 
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descoberta ajuda a melhorar o interesse coletivo. Ou como diz Olga Curado no livro A notícia 

na TV “jornalismo é um caminho que nos leva a desvendar segredos que, revelados, ajudam a 

melhorar as condições da vida coletiva (CURADO, 2002, p. 12). 

Diante dessa afirmação e tomando a mesma como princípio apenas o crime em si não 

acrescenta, não traz conhecimento ou não modifica em nada a vida do cidadão. Muito pelo 

contrário, os acontecimentos são apenas selecionados e transformados em notícia sem cumprir 

com o seu objetivo de informar. Segundo o Decreto 52.795 de 31 de outubro de 1963 que 

regulamenta o serviço de radiodifusão no Brasil, em seus artigos
19

 28, 12, c – é preciso 

destinar um mínimo de 5% (cinco por cento) do horário de sua programação diária à 

transmissão de serviço noticioso. Então, as notícias têm um caráter tão importante que foi 

preciso um ato normativo, no caso o decreto, determinar que os acontecimentos fossem 

levados ao conhecimento de todos via um serviço de radiodifusão. Neste mesmo artigo do 

decreto só que na alínea “b” é exposto que na programação das concessionárias e 

permissionárias de serviços de radiodifusão não é possível transmitir programas que atentem 

contra o sentimento público, expondo pessoas a situações que, de alguma forma, redundem 

em constrangimento, ainda que seu objetivo seja jornalístico. Ora, nesse sentido, parece que 

temos uma infração ou, no mínimo, um desrespeito a esse artigo do decreto, mesmo que o 

direito constitucional em seu artigo 5º, II, diga que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, mas o decreto, também, deve ser cumprido. 

Bourdieu (1997) considera que as notícias de variedades utilizam as temáticas da 

imprensa sensacionalista – sangue, sexo, drama, crime - que ele classifica como “notícias que 

distraem”. A concorrência pela audiência leva as emissoras a noticiar o que ele denomina de 

fatos-ônibus (omnibus) “que não chocam ninguém, que não envolvem disputa, que não 

dividem, que formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não 

tocam em nada de importante” (BOURDIEU, 1997, p. 23).  Essas notícias de variedades, 

segundo ainda o autor, ocupam um tempo raro, que poderia ser empregado para dizer alguma 

coisa importante que servisse de informação para o cidadão. Ele ainda salienta que ao utilizar 

o tempo para veicular assuntos considerados de pouca relevância social ou como ele mesmo 

denomina de “coisas tão fúteis” estas ocultam os fatos preciosos. 

                                                 
19

 Outro artigo do mesmo decreto que também faz referência à programação é o Art. 67: As concessionárias e 

permissionárias de serviços de radiodifusão, observado o caráter educacional desse serviço, deverão na 

organização dos seus programas, atender entre outras às seguintes exigências: 3. destinar um mínimo de 5% 

(cinco por cento) do horário de sua programação diária para transmissão de serviço noticioso. Disponível em:<  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d52795.htm>. Acessado em: 07 de julho de 2017. 
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Segundo Curado (2002, p. 16) “a informação deve colaborar para produzir em nós 

um sentimento de inclusão social ou política, aumentando a nossa consciência acerca do que 

se passa nas cercanias ou alhures”. A autora enfatiza que “o telejornal, programa de notícia ou 

o noticiário está no ar com a missão de oferecer esclarecimentos sobre os fatos. O limite do 

jornalismo é a verdade”. 

Logo na apresentação do livro Estética da Violência escrita pelo professor de 

filosofia da Unicamp, Pedro Goergen, o docente chama a atenção para as “poucas vezes que 

nos damos conta que a leitura de um jornal é a leitura de uma leitura” (GOERGEN, 2002, p. 

2). Nesse sentido, a leitura de uma leitura é o que vemos, ouvimos e escrevemos. Ao olhar 

para um acontecimento, o jornalista faz uma leitura. É a primeira. Ele escreve o que viu, 

ouviu e apurou com as fontes, os entrevistados. O leitor, o ouvinte, ou o telespectador ao ter 

acesso àquela notícia faz uma segunda leitura. Ele traz outros elementos que transformam 

essa leitura numa nova forma de ver essa notícia podendo incrementar com outra, buscar mais 

informações, refletir, relembrar de fatos, ou seja, faz a leitura da leitura. 

 
A realidade, os acontecimentos nos são apresentados previamente selecionados, 

lidos interpretados. Algo é retirado de um determinado contexto, moldado e 

transferido para um outro, no qual ganha novos sentidos e relevâncias que lhe são 

imputados desde uma tela imperceptível de interesses. Mesmo que trate da 

reprodução do real, trata-se sempre de uma reprodução, uma vez que o fato 

(transmitido pela letra ou pela imagem) foi retirado do ambiente original e inserido 

num novo espaço.  O jornalismo trabalha sempre com representações, que, porém, 

não revela como tais. Faz-nos crer na portagem de fatos reais. Apaga-se o caráter 

mediado: o leitor sente-se em contato com o real, sem dispensar o mamão, o pão 

com queijo e o café. Esta ilusão permite que com a notícia nos sejam servidas 

interpretações, interesses, ideologias. (GOERGEN, 2002, p. 2). 

 

De acordo com o autor a função mediadora exercida pelo jornal entre o leitor e a 

realidade é importante porque dá possibilidade de autonomia do sujeito quanto às informações 

que chegam até ele ajudando/ complementando a sua formação. 

 

3. 3 Quando a desinformação deixa de ser um erro para se converter em uma estratégia 

comercial 

 

Os tortos, muitas vezes, intransitáveis caminhos percorridos para que um fato se 

transforme em notícia e chegue até aos ouvintes, leitores, telespectadores e internautas 

compõem a função do jornalista sobre o seu papel – de informar completamente um 

acontecimento garantindo sua compreensão - e não o contrário de (des)informá-lo. O 

problema é que o jornalismo policial televisivo noticia uma sucessão de casos violentos, 

brutais, que não tem nexo uns com outros, e, além disso, também não apresentam uma 
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solução, ou, ao menos, um possível ponto de partida para se pensar a violência como um 

problema social. 

A dificuldade do jornalismo para esclarecer ao leitor sobre os acontecimentos 

noticiados e o porquê de serem esses os caminhos escolhidos revelam as transgressões que os 

meios de comunicação cometem cotidianamente. A maioria dos casos, se não a totalidade 

sequer dão uma estatística para nortear a cabeça do telespectador para fazer conexões sobre a 

real dimensão do problema da violência no país. O trecho abaixo foi relatado no prefácio do 

livro Jornalismo e Desinformação: 

 
A domesticação da massa de notícias produzida todos os dias nas redações (a 

ordenação e a hierarquização da matéria-prima informativa que o jargão jornalístico 

batizou de “edição”) ao contrário de “organizar o caos”, aumenta ainda mais, na 

cabeça do leitor, a confusão e a incompreensão dos fatos cobertos pela mídia. E 

alerta para o perigo de que esse comportamento, tornado sistêmico (e não eventual), 

produza o que o autor chama de desinformação funcional, “um fenômeno 

semelhante ao que acontece em casos de alfabetização ineficiente – quando a pessoa 

que está sendo alfabetizada aprende apenas a juntar letras ou mesmo frases inteiras, 

mas não consegue apreender o significado do que lê”. (MORAIS apud SERVA, 

2005, p. 17).  

 

Um exemplo citado pelo jornalista Serva (2005) foi a sua preocupação permanente 

de explicar ao leitor o que estava acontecendo naquele canto do mundo (Iugoslávia). “Muitas 

vezes cheguei a sentir que as notícias que produzi como correspondente nem sempre eram 

compreendidas pelo leitor. Outras vezes senti que, ao descrever o que via, falseei a verdade” 

(SERVA, 2005, p. 20). E continua: “as ferramentas jornalísticas ao meu alcance pareciam 

insuficientes”. E afirma que essa dificuldade não era um caso isolado de uma ou outra 

cobertura jornalística. “Um fato assim recorrente não aparentava ser fruto do acaso, mas uma 

característica mais profunda do sistema jornalístico” (SERVA, 2005, p. 21). O próprio autor 

nessa mesma cobertura dos acontecimentos “denuncia os equívocos que o jornalismo „comete 

há séculos e que continua cometendo nessa era de meios digitais‟. Pecados que correm o risco 

de se tornarem mortais, quando a desinformação deixa de ser um erro para se converter em 

uma estratégia comercial” (SERVA, 2005, p. 16). 

A busca pelo novo, pelo que sai do normal, pelo imprevisto é a matéria-prima do 

jornalista. E para que essa informação ou acontecimento se transforme em notícia e faça 

sentido, aliás, “só faz sentido quando necessariamente se harmoniza com uma referência 

anterior do leitor – um signo referencial interior, o interpretante” (SERVA, 2005, p. 49). E 

continua esclarecendo: 

 
“O que surpreendente, então, necessariamente não faz sentido – ao menos que a ação 

comunicativa (jornalística ou não) „explique‟ o fato ou o torne conhecido e assim 
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crie referência interior para o receptor, dê a ele o conhecimento necessário para que 

os fatos passem a „fazer sentido‟”. (SERVA, 2005, p. 49). 

 

Para organizar o que o autor denomina de caos a imprensa precisa hierarquizar e 

categorizar nas páginas do jornal, ou no noticiário, da TV ou internet. Isso ele designa pelo 

nome de “edição”, isto é, a organização das informações conforme as regras do meio, do 

veículo e a “lógica do grupo incumbido do trabalho de editar, além da compreensão que ele 

tem dos fatos e o que ele supõe ser o interesse e a capacidade de entendimento do seu 

receptor” (SERVA, 2005, p. 55). Esses procedimentos vão gerar “uma ação que pretende 

DETER os fatos, obter sua essência, conhecer e explicá-los, ou ao menos parecer explicá-los” 

(SERVA, 2005, p. 55). Para isso o fato deve ser contado com muitos detalhes deixando o 

texto fiel ao fato original, o que resgata a sua capacidade de surpreender e ao mesmo tempo 

atribui a capacidade de compreensão. Para que isso seja executado de forma precisa vai ser 

preciso que “os pontos de controle estejam em todos os níveis, indo do repórter que seleciona 

os fatos ao editor que decide o que eliminar, ao cameraman que escolhe para onde apontar a 

câmara, ao editor de vídeo que deixa uma parte do material no chão da sala de corte” 

(SCHRAMM; PORTER apud SERVA, 2005, p. 58). 

As lacunas de informação ou incompreensão são causadas por três conceitos: 

omissão, sonegação e submissão de fatos em diferentes níveis e razões que determinaram 

essas brechas. Denomina-se omissão a “ausência de informação, de qualquer natureza, 

causada por falta de condições de órgão de imprensa de obtê-la (...) dentro do prazo industrial 

de produção da edição” (SERVA, 2005, p. 65). A omissão pode ser corrigida logo – ou 

tornar-se uma sonegação. Sonegação é aquela “informação que, sendo de conhecimento do 

órgão de imprensa, não foi colocada na edição por alguma razão” (SERVA, 2005, p. 66). Já a 

submissão “entende-se que, embora noticiado, tem uma edição que não permite ao receptor 

compreender e deter a sua real importância ou mesmo o seu significado” (SERVA, 2005, p. 

66). “As três categorias podem se misturar e também ser alteradas em função da historicidade 

dos fatos” (SERVA, 2005, p. 66). 

A submissão provocada pela possível confusão de notícias, segundo Serva (2005), 

está comumente associada aos casos chamados de “desinformação informada
20

”: “embora 

tenha tido acesso às informações, o consumidor não consegue compreender claramente o 

fato” (SERVA, 2005, p. 68). Por outro lado, se essa desinformação é tão grande e chega a 

provocar a compreensão errada da informação, a submissão nomeia isso de “deformação da 

                                                 
20

 Normalmente essa desinformação se dá porque um dos fatos se submete ao paradigma do outro – e 

deslocamento retira da notícia o sentido necessário à compreensão do fato -, ou ambos se confundem em um 

outro paradigma (SERVA, 2005, p. 68). 
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informação”. Se ocorrer em caráter sistêmico (e não episódico), a “desinformação informada” 

pode causar uma desinformação funcional. 

 
Essa desinformação funcional corresponde a um fenômeno definido pelo fato de que 

as pessoas consomem informações através de um ou mais meios de comunicação, 

mas não conseguem compor com tais informações uma compreensão do mundo ou 

dos fatos narrados nas notícias que consumiram. (...) a dificuldade de integrá-lo (o 

fato) numa construção lógica da realidade que é condição para, cada qual, poder 

pensar o seu estar no mundo e na História. (SERVA, 2005, p. 71). 

 

A objetividade tão buscada pelos jornalistas acaba trazendo um problema para o 

público: “a redução de fatos multifacetados para uma digestão mais fácil para o consumidor 

(...) ocorre não só em relação ao contexto dos fatos, mas também em relação à própria 

narração de ocorrências ditas „objetivas‟” (SERVA, 2005, p. 95). Serva (2005) ainda relata 

que as agências noticiosas internacionais habituaram-se a simplificar as descrições dos fatos 

reduzindo a um denominador comum. Esse “procedimento retira dos fatos a diversidade de 

versões, para torná-los algo „simples, claro e objetivo‟, o que na verdade não são” (SERVA, 

2005, p. 95).  E continua relatando: “a primeira vítima quando começa a guerra é a verdade
21

. 

(...) o que vitima a verdade não é um assassinato puro e simples, mas uma intervenção 

cirúrgica que a mata, mas mantém sua aparência, como uma múmia” (SERVA, 2005, p. 95). 

Para explicar o reducionismo jornalístico na descrição de fatos, Serva (2005, p. 98) 

diz que: “uma alteração de paradigma pode inverter o sinal de uma história, de um papel, um 

herói pode facilmente aparecer como vilão, um caso complexo virar uma história simples (um 

caso de legítima defesa virar um assassinato simples), etc”. Esses são exemplos de como 

“simples reduções jornalísticas podem tirar uma história do seu contexto e alterar 

completamente o seu conteúdo” (SERVA, 2005, p. 98). E ainda cita uma declaração irônica 

de Albert Einstein para se referir as reduções: “Se minha teoria da relatividade estiver correta, 

a Alemanha dirá que eu sou alemão e a França dirá que eu sou um cidadão do mundo. Caso 

ela esteja errada, a França dirá que sou alemão, e a Alemanha, que sou judeu” (SERVA, 2005, 

p. 98). 

Os desdobramentos dos fatos ganham cada vez menos destaque à proporção que se 

tornam conhecidos. De acordo com Serva (2005) isso é visto de maneira normal pelos 

jornalistas e dos consumidores acostumados como essa característica de produto comercial 

que é como é realizado o jornal hoje em dia. “Um jornal composto de desdobramentos é um 

jornal „frio‟, e supostamente não cumpre sua vocação fundamental: a de vender novidades ao 

                                                 
21

 Frase dita por um senador norte-americano Hiram Johnson, em frase usada como epígrafe e inspiração do 

título do livro de Phillip Knightley, A primeira vítima, um clássico dos estudos sobre jornalismo de guerra 

(SERVA, 2005, p. 95). 
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leitor” (SERVA, 2005, p. 103). O autor destaca que para os profissionais da imprensa é uma 

forma de “destacar o que é „novo do que é „notícia velha‟, „repercussão
22

‟, „follow-up
23

‟ ou 

„suíte
24

‟” (SERVA, 2005, p. 103). Ao vender novidades para o público, o jornalista: “impõe 

ao mesmo tempo a desinformação sobre os desdobramentos de longo prazo de fatos que um 

dia soaram surpreendentes ou sobre as origens de longo prazo de fatos que o surpreenderão 

em outro momento” (SERVA, 2005, p. 103).  

Serva (2005) afirma categoricamente que não é questão de apontar soluções para a 

distorção, já que não sabe se isso é um problema para o consumidor, mas é para quem busca 

entendimento das notícias, o que não é a mesma coisa, nesse sentido ele aponta que a “técnica 

jornalística – praticada hoje - não atende ao objetivo de permitir a compreensão dos 

acontecimentos, mesmo daqueles que porventura venham a se tornar fatos de interesse para a 

cobertura de imprensa” (SERVA, 2005, p. 117). E relembra os ensinamentos de Charles S. 

Peirce dizendo que “um signo, quer seja um objeto, quer seja uma ideia, só é compreensível e 

compreendido se o seu receptor tem dele um signo referencial, interpretante, que corresponde 

ao objeto primeiro”. E continua explicando que “só é possível entender algo – um objeto 

concreto, um fenômeno da natureza, uma palavra nova ou um conceito teórico sofisticado – se 

detivermos ideias anteriores correspondentes ou mais sofisticadas do que aqueles, suficientes 

para interpretá-los” (SERVA, 2005, p. 118). Nesse sentido, Serva (2005) compara como o 

consumidor de informações: 

 
No momento em que o leitor de jornais consegue compor os signos interpretantes 

para a compreensão de uma notícia, ela já deixa de ser importante para os jornalistas 

(e possivelmente para o leitor mesmo, treinando a ser consumidor dos meios tais 

como são), pois deixa de ser surpreendente, nova, “quente”, etc. Deixa de ser 

“notícia” para os jornais, e paulatinamente sai do noticiário. (SERVA, 2005, p. 119). 

 

Na ausência de notícias novas os jornais fazem o desdobramento de notícias 

anteriores, mais conhecido como suíte ou esquentamento de notícias, atribuindo aberturas 

novas a textos sobre fatos posteriores o que transmite um tom de novidade ao assunto. Para 

aumentar esse efeito surpresa na notícia, o jornalista põe informações desconhecidas – que 

segundo Serva (2005, p. 121) “diminui a compreensão, que certamente seria maior, se o início 

do texto fizesse referência à reportagem do dia anterior ou a outras semelhantes que pudessem 

ser colocadas sob o mesmo paradigma”. O autor salienta que isso não acontece: “imprensa 

não busca ampliar os significados das notícias. Ao contrário: em seu liquidificador de fatos, 

                                                 
22

 É prosseguir num assunto do próprio jornal ou de outro. 
23

 É um lembrete ou reforço de pauta, por telefone ou contato pessoal. 
24

 Em jornalismo, designa a reportagem que explora os desdobramentos de um fato que foi notícia na edição 

anterior. Também se usa o verbo suitar no sentido de repercutir. 
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tudo que é sólido dever ser desmanchado” (SERVA, 2005, p. 121). E finaliza com o texto de 

ficção de Rubem Fonseca: “no dia seguinte os jornais já não davam destaque à morte de 

Marly. Tudo cansa, meu anjo, como dizia o poeta inglês. Os mortos têm que ser renovados, a 

imprensa é uma necrófila insaciável” (SERVA, 2005, p. 121). 

Os processos desinformantes de omissão, sonegação, submissão, deformação, 

saturação, neutralização e redução são vistos como consequências do processo de edição que 

embora sejam “naturais”, segundo o autor, invertem a missão do jornalismo que é informar, 

mas são essenciais a esse trabalho. 

 
O jornalismo como está disposto nos meios de comunicação atuais, pratica ao 

mesmo tempo técnicas de informação e desinformação. Satisfaz a demanda por 

informação, mas mantém elevada essa demanda. Satisfaz ao mesmo tempo em que 

nega. Informa, mas necessariamente desinforma também. (...) A consequência 

natural desse sistema é que, ao apresentar retratos dos fatos de forma isolada e 

descontextualizada, os meios informativos simultaneamente negam ao seu 

consumidor uma apreensão mais complexa da notícia e produzem uma percepção 

alterada dos acontecimentos ao longo do tempo – e por decorrência do fluxo da 

história -, ao gerar uma falsa sucessão de fatos novos e independentes. No jargão 

jornalístico, seria dizer: a imprensa engana ao apresentar aos seus leitores uma 

miríade de “notícias quentes” onde em verdade existem apenas “suítes” (SERVA, 

2005, p. 126-127). 

 

De acordo com Serva (2005, p. 75) os casos de submissão, deformação e 

desinformação funcional são corriqueiros devido à divulgação frenética dos veículos de 

comunicação que já existem e também pelos “novos veículos que nascem a cada momento”. 

Ainda, segundo o autor, “estudiosos têm tentado medir o impacto dessa profusão de 

informações” (2005, p. 76). Esse fenômeno ele denomina de saturação
25

, mas os “efeitos disso 

ainda não estão devidamente estudados” (SERVA, 2005, p. 77). 

 

Esse conjunto de informações provoca uma espécie de paroxismo da desinformação-

informada e da deformação, no qual milhares de informações diariamente se 

sobrepõem umas às outras no suporte da comunicação, no meio em si e também ou 

mais gravemente na mente do receptor, em sua compreensão de mundo. (SERVA, 

2005, p. 77). 

  

A quantidade de informações e de meios que disseminam essas notícias é tamanha 

que o consumidor não tem capacidade de avaliar, pensar e compreender sobre o que é 

divulgado interpretando e fazendo conexões com outras leituras do fato. A passividade de 

apenas receber notícias tem sido uma realidade cada vez mais presente. 

                                                 
25

 O termo tem sido usado de forma regular na imprensa, ao lado de “explosão de informações”, “excesso de 

informações”, “explosão de notícias” ou “poluição de dados” sempre significando uma alta quantidade de 

informações - a conotação negativa surge como resultado da quantidade ou da falta de hierarquia entre as muitas 

informações, como na declaração de Andrew Heyward, presidente da emissora CBS News, à revista Time: Nós 

parecemos ter perdido o senso de proporção. (SERVA, 2005, p. 77). 
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O consumidor de informações hoje se vê enredado em um cipoal de notícias e meios 

(todos trabalhando sob o conceito de que notícias têm que ser novidades) que tira a 

sua capacidade de avaliação e compreensão das informações e possivelmente a sua 

capacidade de produzir signos interpretantes necessários para o acompanhamento de 

todas as notícias. A ação de acúmulo é seguida por uma reação de passividade diante 

do meio, que impede a transitividade. (SERVA, 2005, p. 79).  

 

Quanto ao receptor chama atenção que não é retirar o poder de emitir, de produzir 

voz, mas esse processo vem sendo realizado por meio da “saturação de canais de emissão – 

deixando o consumidor, do outro lado, apenas o papel de receptor, ou no máximo de produtor 

de signos” (SERVA, 2005, p. 81). O autor ainda cita como exemplo uma pesquisa de David 

Lewis “„Conhecimento é poder‟ escreveu Sir Francis Bacon no século XVII” (SERVA, 2005, 

p. 81) na qual o que se está assistindo é o oposto disso. “Um sistema informativo disposto 

para necessariamente impedir a compreensão do mundo pelo consumidor de informações” 

(SERVA, 2005, p. 82). Neste sentido, cita como parâmetro a dificuldade dos leitores de 

entender a Iugoslávia que é segundo ele a mesma que têm em relação a qualquer tema que 

conhece apenas pelo consumo de informações por meio de veículos de comunicação atuais. 

 
O excesso de informação, ao contrário do que dizia Francis Bacon, é hoje causa da 

perda de poder individual. E o primeiro poder é o de manipular informações: o 

poder de emitir e também o de compreender o que é recebido. O excesso de 

informação ameaça criar a definitiva submissão do consumidor ao capital, pois, ao 

preencher inteiramente sua vida como alvo de uma metralhadora de signos, o 

consumidor se submete a um George Orwell, mas com o nervo óptico invertido: ele 

não nos olha, mas nos obriga a olhar para ele permanentemente. (SERVA, 2005, p. 

82). 

 

De acordo com Traquina (2001), 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 info-tainment, demasiada sobre 

o que é interessante e pouco sobre o que é importante” (TRAQUINA, 2001, p. 190). Essa 

afirmação coaduna com Oliveira (2014, p.31) quando diz que “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”. Além disso, o texto na televisão é 

fragmentado e descontínuo, já que o critério de escolha ou exclusão de temas é subjetivo e 

aleatório. O que compromete que aspectos da realidade sejam ressaltados ou simplesmente 

desconsiderados. Nesse sentido o fator tempo disponível para veiculação ou mesmo para 

executar a reportagem, aliados as pressões do mercado industrial serão decisivos na hora do 

fato se tornar notícia.   

Quanto a essa questão industrial, é preciso deixar claro que o fator econômico tem 

uma importância significativa e de acordo Traquina (2012, p. 160) “é determinante na 
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resposta dada à pergunta porque as notícias são como são. O jornalismo é também um 

negócio. Todas as empresas jornalísticas[...] enfrentam a tirania do balanço econômico final”. 

Uma parte das receitas vem publicidade que necessariamente alia seu produto aos programas/ 

telejornais com maior audiência. Na televisão quanto mais um programa tem audiência, maior 

será a receita publicitária. “Assim sendo, o conteúdo noticioso do jornal televisivo pode ser 

influenciado pela dimensão econômica [...]. Temos aqui o problema do sensacionalismo no 

jornalismo, acentuado ainda mais pela lógica da concorrência” (TRAQUINA, 2012, p.160). 

Quem também concorda com essa é Rodrigo Alsina (2009. p. 291) “os interesses financeiros, 

políticos e publicitários exercem um controle inevitável na produção da informação”. 

De fato, o jornalismo não estabelece relações entre os acontecimentos e isso cria uma 

lacuna entre os fatos que os tornam únicos e superficiais. A visão ampla da realidade 

abarcando vários setores que se entrelaçam não é enfatizada o que cria uma falsa realidade, já 

que um setor tem efeito e influencia em outro podendo até interferir e modificá-lo ou, pelo 

menos, fazer uma ligação de unidade do todo para o telespectador compreender o foi exibido.  
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4 A TROPICALIZAÇÃO DA TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA 

 
A linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem. 

Patrick Charaudeau 

 

A Teoria Semiolinguística (TS) surgiu, em meados da década de 80, por meio dos 

trabalhos desenvolvidos pelo professor francês Patrick Charaudeau. Aqui no Brasil, essa 

teoria é denominada de terceira geração ou franco-brasileira ou ainda de Semiolinguística 

Brasileira. A Análise do Discurso se efetivou no Brasil em 1994 no Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 

Minas Gerais
26

 e sofreu transformações como afirmou Machado (2010: 226):  

 
Nada ou ninguém viaja impunemente. Sair da Europa, mais especificamente da 

França, para abordar no Brasil, sempre foi uma aventura que foi bem acolhida pelo 

criador da teoria em tela, que parece ter gostado e muito desta “aclimatação”. [...] O 

estereótipo do brasileiro que se balança na rede esperando a teoria que vai chegar de 

barco ou avião para aplicá-la sem pestanejar não é válido: tudo o que aqui chega 

passa por uma necessária adequação/adaptação e isso desde tempos longínquos. [...]. 

(MACHADO; MENDES, 2013, p. 2). 

 

Num artigo denominado de A análise semiolinguística: seu percurso e sua efetiva 

tropicalização em homenagem a Charaudeau as professoras Machado e Mendes (2013) 

traçaram, em forma de narrativa detalhada, todo o trajeto realizado para que essa teoria se 

instalasse no Brasil. Todas as particularidades desde a sua apresentação ao autor, a elaboração 

do convênio, a organização do grupo para a pesquisa até a aceitação do projeto foram 

minuciosamente contadas. 

 
Antes dos anos 1990, eu, Ida Lucia Machado, fui apresentada, em um congresso 

Sedifrale, realizado em Belo Horizonte, no Brasil, ao Professor Patrick Charaudeau. 

Instigado por uma das mais audaciosas professoras de francês que a FALE/UFMG já 

teve, Professora Doutora Eunice Dutra Galéry, ele a convidou assim como a mim 

mesma, Ida Lucia Machado, para juntos prepararmos um acordo ou um convênio 

que pudesse dar lugar à formação de um grupo de estudiosos em análise do discurso, 

formado por brasileiros e franceses. Tal iniciativa foi amplamente acolhida pelo 

vice-reitor da época da UFMG, Professor Evando Mirra, que muito apreciava a AD. 

É preciso lembrar que esta já brilhava na UNICAMP, onde, desde os anos 70, a AD 

de Pêcheux foi brilhante introduzida [...]. Porém, a professora mineira logo viu que a 

análise do discurso proposta por Charaudeau oferecia uma linguagem e abordagem 

diferente daquela de Pêcheux. A ideologia não era citada (explicitamente) e os 

conceitos mostravam, em uma primeira leitura rápida, serem bem ligados à 

sociologia, à etnologia e terem um forte referencial linguístico que vinha de 

reflexões bastante expandidas de algumas teorias semânticas, sobretudo da 

semântica enunciativa. Tratava-se de uma „nova AD‟ como afirma Mazière (2010: 

98) quando discorre sobre a existência de outras teorias discursivas diferentes 

daquelas que concorreram ao lado de Pêcheux (ou não) para a instauração da 

disciplina AD no cenário francês e isso antes do final dos anos 60. [...] Não foi nada 
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 E também cariocas, já que ao grupo mineiro reuniu-se nesta aventura um grupo de pesquisadores da UFRJ. 

(MACHADO; MENDES, 2013, p. 9).  
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fácil organizar um grupo em torno dessa „nova‟ forma de se ver e estudar a AD. Para 

resumir bem, o grupo pode ser assim considerado somente a partir de 1994, embora 

várias reuniões já tivessem sido iniciadas e coordenadas pela Professora Ida Lucia 

Machado, desde sua entrada em 1992, na UFMG. Em 1993, a partir de um projeto 

elaborado por Ida Lucia Machado e Patrick Charaudeau, com a simpática e 

entusiasta participação de jovens estudantes da graduação em francês da 

FALE/UFMG, com a presença e encorajamento do Professor Evando Mirra (vice-

reitor da UFMG na época) e dos representantes do Serviço Cultural da Embaixada 

da França no Brasil, Professores Sylvie Martin e Jean-Paul Rebaud, a máquina 

começou a funcionar, se nos permitem a metáfora. Tal projeto recebeu o título de 

Análise do discurso: procedimentos de persuasão e de sedução e foi submetido, 

simultaneamente, no Brasil e na França, à CAPES e ao COFECUB. O ano que se 

seguiu, 1994, pode ser considerado como um ano histórico para a efetivação da AD 

em terras mineiras, pois o projeto foi aceito pelos supracitados organismos de ajuda 

à pesquisa, por quatro anos, mais tarde prorrogados em um ano e, logo em seguida, 

reaceito sob um novo título: Gêneros do Discurso: mediações e materialidades 

discursivas, por mais quatro anos, o que nos deu, ao todo, quase dez anos de 

projetos e de intensas trocas entre professores franceses e brasileiros no âmbito de 

missões de curta, média e longa duração. (MACHADO; MENDES, 2013, p. 2-3). 

 

As professoras Machado e Mendes (2013) enfatizaram que essas mudanças foram, 

paulatinamente, acrescentadas sob o calor dos Trópicos, por conta e risco dos interlocutores, 

mas surpreenderam até mesmo o autor da obra.   

 
A partir dessa ótica, gostaríamos de mostrar as mudanças que fomos aplicando à 

Semiolinguística, por nossa conta e risco e também por influência de nossos alunos 

interlocutores, mudanças estas que sempre surpreenderam Charaudeau. Isso nada 

mais é que um reflexo de nosso pensamento: sempre encaramos uma Teoria como 

algo que tem vida, sobretudo se pensarmos que ela está ligada aos usos linguageiros 

e às variações e flutuações destes e ainda mais se tal Teoria visar, como acontece 

com todas aquelas ligadas à Análise do Discurso, às trocas comunicativas entre 

parceiros de um determinado discurso. A linguagem, em geral, sofre inúmeras 

transformações e adaptações impostas por sua aplicação e por sua prática na vida 

política e social dos diferentes grupos de sujeitos-comunicantes. O que tinha um 

significado ontem passa a ter outro tempos depois. (MACHADO; MENDES, 2013, 

p. 2). 

   

Machado e Mendes (2013) comentam sobre a evolução da teoria ao entrar em 

contato com outras culturas e também por meio dos escritos do autor. As autoras afirmam que 

uma das contribuições mais expressivas do grupo mineiro seja, talvez, o fato de testar a 

semiolinguística no mais diversos corpora, “havendo, inclusive, trabalhos mais teóricos que 

discutiram conceitos e propuseram até mesmo extensões da Semiolinguística, ilustrando ainda 

mais este compartilhar teórico” (MACHADO; MENDES, 2013, p. 4). Essa colaboração, 

ainda segundo as professoras, se alargou a “alguns temas e campos que foram estudados, 

alguns antes mesmo que tivessem sido tratados pelo teórico em questão e seus colaboradores 

franceses” (MACHADO; MENDES, 2013, p. 4).  

Um exemplo desse abrasileiramento da semiolinguística foi a tradução desenvolvida 

pelos grupos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF) coordenados pelas 
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professoras Aparecida Lino Pauliukonis, Angela M. S. Corrêa e Ida Lucia Machado. Essa 

tradução é um livro brasileiro do Patrick Charaudeau, Linguagem e discurso: modos de 

organização (2008b) uma “adaptação, pois, sob suas orientações como autor, selecionamos 

uma parte do Langage et discours e a somamos aos modos de organização que foram 

retirados do livro Grammaire du sens et de l´expression (1992)” (MACHADO; MENDES, 

2013, p. 5). Neste livro “todos os exemplos foram pensados e discutidos para a realidade 

brasileira e também retirados, em sua maioria, de produções culturais locais” (MACHADO; 

MENDES, 2013, p. 5). 

A Análise do Discurso (AD) foi criada tendo por base o fator interdisciplinar (de 

certo modo, todas as análises do discurso – algumas mais que outras – foram criadas assim). É 

preciso salientar, nesse sentido, que essa controvérsia diz respeito, curiosamente, aos 

elementos que formam as bases da AD. De acordo com Machado (2012, p. 191) desde 

Pêcheux (anos 60), que ela considera e tantos outros colegas, o criador da AD, essa disciplina 

começa a operar baseada na diversidade, a partir de uma reunião de conceitos vindos da 

linguística, da história e da psicanálise. “Ou seja: a AD primeira já se mostra 

fundamentalmente interdisciplinar e conta com subsídios teóricos vindos de outras áreas”.  

A interdisciplinaridade e a amplitude de corpora
27

 com os quais trabalha a AD foram 

(e são) problemas enfrentados por essa teoria, ao mesmo tempo, em que, “há de se reconhecer 

também que é o hibridismo dessa disciplina que faz com que ela tenha tanto sucesso” 

(MACHADO, 2012, p. 191). E a autora cita Charaudeau (1983, p. 7) para referendar a 

importância da interdisciplinaridade. Ainda segundo Machado (2012, p. 192) esse caráter vem 

desde o livro em que o autor divulga a sua teoria: 

 
Esta dificuldade em verificar, reproduzir, formalizar, enfim, em colocar o objeto 

linguístico à distância e a fixar os instrumentos de análise explica, para nós, que não 

é possível haver um itinerário único e forçado no que diz respeito à formação do 

pensamento linguístico. Para provar o que foi dito, teríamos o fato de que os 

linguistas modernos vêm de horizontes de pensamento diverso, tais como, por 

exemplo, a filosofia, a literatura, os estudos de línguas estrangeiras, a gramática e a 

filologia, e ainda a sociologia, a psicologia e a matemática. Defender o ponto de 

vista de quem afirma que um percurso histórico deve se primar pela unicidade no 

domínio da linguística seria mais o resultado de uma decisão do que de uma 

constatação. Evidentemente, não negamos a existência da herança de pensamentos: 

toda teoria, como toda palavra, se define tomando por ponto de comparação outras 

teorias, outras palavras; mas, esta herança passa pelo sujeito produtor da teoria ou da 

                                                 
27

 [...] a AD, qualquer que seja sua metodologia, e apesar de todo seu sucesso, ao lidar com diferentes 

instrumentais de pesquisa, é por vezes ainda vista por alguns membros da comunidade linguística como um 

ponto nevrálgico, inserido em tais estudos. Esses problemas aparecem justamente por causa de sua 

interdisciplinaridade e da amplitude de corpora com os quais ela trabalha. (MACHADO, 2012, p. 191). 

Disponível em: http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/2578/2530. Acessado em: 22 de 

março de 2017.  
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palavra; o que significa, em resumo, que existem tantos percursos teóricos quanto 

tantos sujeitos teorizadores. (Evidentemente há interseções entre esses percursos). 

 

Machado (2012) enfatiza a última oração da citação acima “há interseções entre estes 

percursos” para demonstrar a relevância “não apenas para a metodologia de Charaudeau como 

também para todas as outras metodologias de AD” (MACHADO, 2012, p. 192). Ainda 

segundo a autora, Charaudeau demonstra “que há necessárias e evidentes interações entre a 

AD e os caminhos que ela percorre” (MACHADO, 2012, p. 192). Nesse sentido, ela afirma 

que “a palavra interseção foi compreendia em seu sentido lato, aquele que aponta para a 

interdisciplinaridade ou o cruzamento de diferentes teorias, vindas de diferentes campos de 

estudo” (MACHADO, 2012, p. 192). 

Análise do Discurso (semiolinguística) surge com foco no sentido social e nos efeitos 

da linguagem em uso (LYSARDO-DIAS, 1998). Essa mudança de visão vinha acontecendo 

nos anos 80 e com a morte de Pêcheux e, mesmo antes dela, novas correntes de análise do 

discurso começaram a aparecer. A análise do discurso nesse início “não considera o sujeito 

em sua individualidade: para ela só interessa o „sujeito assujeitado‟ aquele que é capaz de 

veicular as chamadas „palavras de ordem‟ de um determinado partido ou voz política” 

(MACHADO, 1998, p. 112). Essa primeira fase foi denominada por “Maingueneau (1989) de 

análise do discurso de primeira geração”, porque nela “a AD procura evidenciar a posição de 

certas palavras, expressões ou frases passíveis de marcar ou definir um determinado tipo de 

discurso, fruto de uma determinada ideologia política” (MACHADO, 1998, p. 112). 

Para trabalhar esse novo sujeito, ou seja, um sujeito falante/comunicante/enunciador 

de uma determinada comunidade social que vive em meio a contratos e rituais já 

estabelecidos é que Charaudeau vai pensar nessa Teoria Semiolinguística. Essa análise do 

discurso vem com uma abordagem “discursiva proveniente da interação linguagem/prática 

social” considerando a “dualidade externo/interno como constitutiva da linguagem e a 

produção do sentido como um processo de interação social” (LYSARDO-DIAS, 1998, p. 16). 

Depois de entender o histórico dessa teoria francesa no Brasil, faz-se necessário 

compreender como esse sistema discute e interpreta o ato de linguagem e o contrato de 

comunicação. Conceitos que conseguem ter aplicabilidade na teoria e na prática trazendo 

contribuições relevantes para a vida em sociedade.  
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4.1 Duas dimensões para o fenômeno linguageiro 

 

No ato de linguagem independente da sua forma em palavra, frase ou texto é “preciso 

levar em consideração não somente o que poderiam ser as intenções declaradas pelo emissor, 

mas também o que diz o ato linguagem a respeito da relação particular que une o emissor ao 

receptor” (CHARAUDEAU, 2008, p. 17). Esse processo não é o resultado de uma única 

intencionalidade, já que não se esgota na forma explícita do que é manifestado, ou seja, “o 

emissor é diferente do receptor pelo fato de que este último pode construir com um sentido 

não previsto pelo emissor” (CHARAUDEAU, 2008, p. 17). “É o sentido implícito que 

comanda o sentido explícito para construir a significação de uma totalidade discursiva” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 26).  

Segundo Charaudeau (2008, p. 17) o fenômeno linguageiro é resultado de uma dupla 

dimensão implícita e a explícita, ambas indissociáveis. O ato da linguagem não é apenas o que 

construído pelo emissor, mas também depende do contexto sócio-histórico e das relações que 

se estabelecem entre o emissor e o receptor. Nesse sentido, o ato da linguagem é a junção do 

que é manifestado (dimensão explícita) mais os sentidos múltiplos interpretados durante o 

processo de produção da declaração do sujeito (dimensão implícita). Em outras palavras, o ato 

de linguagem “é um fenômeno que combina o dizer e o fazer” (CHARAUDEAU, 2001, p. 

28). 

 
O fazer é o lugar da instância situacional que se autodefine pelo espaço que ocupam 

os responsáveis pelo ato (parceiros). O dizer é o lugar da instância discursiva que se 

autodefine como uma encenação da qual participam seres de palavra (protagonistas). 

Esta dupla realidade do dizer e do fazer nos leva a considerar que o ato de 

linguagem  é uma totalidade que se compõe de um circuito externo (fazer) e de um 

circuito interno (dizer), indissociáveis um do outro. (CHARAUDEAU, 2001, p. 28). 

 

Para Charaudeau (2008) o ato da linguagem não é o resultado de uma única 

intencionalidade é preciso observar as intenções declaradas pelo emissor e também à relação 

particular que une o emissor ao receptor. A finalidade desse ato tanto para o enunciador 

quanto para o interpretante não deve ser buscada somente na expressão verbal, “mas no jogo 

que um dado sujeito vai estabelecer entre esta e seu sentido implícito” (CHARAUDEAU, 

2008, p. 24). Neste sentido, é possível distinguir que um ato tem duas dimensões: uma 

explícita e outra implícita, que são indissociáveis. A confluência entre um Explícito que se 

apresenta na interpretação com superfícies repleta de espaços vazios de sentido, ou seja, 

incompletos sob a perspectiva da significação do ato, e de um Implícito que está ligado às 

circunstâncias de produção/interpretação da linguagem ou ao que se denominada de 
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Circunstância de Discurso (C de D). O autor propõe uma fórmula para representar a definição 

do ato de linguagem (A de L) (CHARAUDEAU, 2008, p. 27): 

A de L = [Explícito x Implícito] C de D, em que A de L é o ato de linguagem e C de 

D, Circunstâncias do Discurso. 

Charaudeau (2008, p. 32) conceitua as Circunstâncias do Discurso “como o conjunto 

dos saberes supostos que circulam entre os protagonistas da linguagem”, ou seja, conjunto de 

saberes partilhados e que estão relacionadas à dimensão implícita do ato. Os saberes do 

enunciador e do interpretante são de 2 (dois) tipos:  

• O primeiro diz respeito aos saberes supostos a respeito do mundo, ou seja, as 

práticas sociais partilhadas, na condição de sujeito coletivo
28

; 

• O segundo são os saberes supostos sobre os pontos de vista recíprocos dos 

protagonistas do ato de linguagem: os filtros construtores de sentido, isto é, filtros vinculados 

às experiências vividas ou referências partilhadas pelos envolvidos. Neste último caso, o 

“sujeito interpretante filtra no conjunto de saberes possíveis [...], um subconjunto de saberes 

em função do que supomos ser o saber do enunciador” (CHARAUDEAU, 2008, p. 30). 

Inversamente, pode-se pensar o enunciador produz “seu texto a partir da hipótese de que os 

interpretantes podem partilhar com ele o mesmo saber comum” (CHARAUDEAU, 2008, p. 

30). Um fator importante nas trocas linguageiras em relação ao “saber que os protagonistas 

constroem não é ligado apenas às referências ou experiências vividas por cada um deles” é 

inerente também “aos saberes que tais sujeitos comunicantes supõem existir entre eles e que 

constituem os filtros construtores de sentido” (CHARAUDEAU, 2008, p. 31). 

O fato é que o sujeito interpretante cria hipóteses, isto é, interpreta sobre o saber do 

sujeito que enuncia, sobre seu ponto de vista em relação ao que foi enunciado e em relação ao 

que o sujeito destinatário sabe sobre o que foi dito. Charaudeau (2008, p. 31) afirma que “não 

há circunstâncias linguageiras nas quais o sujeito interpretante pudesse deixar de criar 

hipóteses”. O sujeito enunciador, também, cria hipóteses sobre o saber do sujeito 

interpretante.  

No cotidiano, os protagonistas da linguagem produzem ou interpretam criando 

hipóteses com a intenção de estabelecer uma comunicação que será instituída se estiverem 

presente os saberes supostos entre os sujeitos, isto é, as Circunstâncias do Discurso. “Estes 

saberes são correlativos à dupla dimensão Explícito/Implícito do fenômeno linguageiro” 

                                                 
28

 Como afirma Charaudeau (2008, p. 29) o saber foi dado pelo fato de pertencermos a uma determinada 

comunidade social e partilharmos com seus membros experiências dos mais variados tipos (física, intelectual, 

afetiva, etc.).  
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(CHARAUDEAU, 2008, p. 44). Charaudeau (2008) explica que num diálogo, por exemplo, o 

sujeito interpretante cria hipóteses e “constrói para si mesmo imagens de um interlocutor que 

não é o enunciador real do ato de linguagem, mas o enunciador que ele, enquanto sujeito 

interpretante imagina” (CHARAUDEAU, 2008, p. 44). Desse mesmo jeito o enunciador 

pensa que seu interlocutor pode interpretar corretamente a pergunta que ele (enunciador) fez. 

Quando o enunciador constrói para si uma imagem de seu interlocutor-destinatário que não é 

equivalente a de seu interlocutor-interpretante a aposta
29

 foi perdida. 

Para exemplificar essa parte da teoria sobre as Circunstâncias do Discurso foi 

utilizado 2 (dois) únicos comentários de explicação de termos ditos pelo apresentador 

Marcelo Rezende durante o telejornal Cidade Alerta do dia 20/03/2017. O primeiro diz 

respeito à cabeça de reportagem cuja manchete é Ex-esposa tenta impedir rapto de filha. 

Numa estratégia de chamar a atenção do telespectador, Rezende começa a narrativa da cabeça 

da reportagem pelo fim do acontecimento, ou seja, o fato começa quando a ex-mulher já havia 

sido morta e o esposo conversava com os advogados sobre a certeza de realizar o depoimento 

e não ser preso. No meio da história o EUc (Rezende) imagina que o TUi (telespectadores) 

não tem os saberes supostos em relação a droga e resolve explicar o porque o nome do 

entorpecente é crack, quais os efeitos e depois de tudo isso, Rezende ainda consegue 

relacionar esse caso com a quantidade de cracolândias existentes em São Paulo. Segue todo o 

trecho, mas o comentário ao qual me refiro está sublinhado: 

 
Rezende: - Mas aqui é um caso diferente. Deixa eu mostrar imagem dos dois. Ela se 

chama Josiane e ele se chama Kleber. Ele pergunta para os dois advogados: “tem 

certeza, doutor”? E aí ouve como resposta: “nem esquenta a cabeça, vai dar tudo 

certo”. É uma forma do advogado acalmar. Isso. “Mas eu vou e eu vou sair, né 

doutor”? Ele disse: “você vai... vai sair, vai”. Só que o delegado, lá da história, é 

muito mais esperto e já tinha preparado uma prisão para ele. E por quê? Por uma 

razão: Kleber é casado há 4 anos com Josiane, tem um... tem uma filha de 1 ano e aí 

o quê que ocorre: ele tinha uma vida extremamente calma, regular, não havia 

problema algum até que ele descobriu... descobriu uma das maiores tragédias do 

momento que se chama crack. O crack frita o cérebro com uma rapidez que ninguém 

imagina. E ele foi para o crack e começou a fumar crack. Eu não sei se você sabe o 

porquê que chama crack. Também isso  não vai enriquecer  a cultura de ninguém, 

mas só para explicar como é um efeito da borra da cocaína, do que que ocorre... 

quando fuma... faz crack...crack...crack...crack fica quebrando. Sabe quebrando?  

Como se fosse uma pedra... é uma pedra quebrando. E, por isso, se tornou crack. E 

ela afeta diretamente o sistema nervoso central com uma rapidez que é só... - cada 

vez que a gente vê aqui as inúmeras Cracolândias que o governo de São Paulo deixa 

ter, em vez de trabalhar para resolver o problema de uma vez por todas, cada vez 

tem mais Cracolândias em São Paulo, é um negócio assustador, né? Já tá... tá difícil 

com muitos bairros... inclusive bairros do centro. Começou no centro, já tem na zona 

sul, já tem na zona leste, já tem na zona norte... o negócio está fazendo assim... - e 

                                                 
29

Charaudeau (2008, p.44) diz que “todo o ato de linguagem é uma “aposta” que fazemos, “aposta” que tem por 

alvo nosso interlocutor que pode ou não interpretar corretamente a mensagem que estamos querendo lhe 

transmitir”. 
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ele entrou para o craque. Ele que era um homem carinhoso. Ela não resiste - naquele 

dia ela está com a filhinha no colo e é a hora, (né?) que ele vai chegar; e por que ele 

vai chegar nessa hora? Eles estavam separados e ele ligou para ela pedindo para ver 

a filhinha e ela concordou. Nessa hora, ele tenta pegar criança para fugir com a 

criança, ela reage. Josiane vai morrer ali mesmo, ele vai se apresentar dias depois 

com dois advogados, certo de que ia sair como entrou, rapidamente. Só que o 

delegado na Itaúna, que é no interior de Minas Gerais, já tinha preparado bem uma 

prisão para ele... - Põe no Cidade. 

  

Outro exemplo também em relação às Circunstâncias do Discurso vai ocorrer na 

primeira reportagem exibida no dia 22 de março de 2017 cuja manchete é Namorada alheia: 

traição virtual termina em morte
30

. Aqui o EUc (Rezende) também supõe que o TUi 

(telespectadores) não tem os saberes supostos em relação a gíria talarico e explica no trecho 

abaixo: 

 

Rezende: - Corta aqui pra mim. Ele olhou para esse aqui, (aponta pra uma imagem 

no painel) para Roberto e disse assim... - eu não sei se você sabe o que é que é na 

gíria talarico. Talarico é quando o outro fica dando em cima da namorada, esposa, 

enfim, da mulher do outro, ou também se a mulher tá dando em cima do homem de 

alguém, chama-se de talarico ou talarica - ele olhou para esse Roberto e disse assim: 

Ah! Você é talarico, é? Mas isso Roberto já tá rendido. Você queria conhecer a 

minha garota? Com ela eu vou resolver depois, mas contigo vai ser agora. 

 

E antes de explicar o que fez com a namorada, Rezende chama o intervalo. No 

retorno ao estúdio, o apresentador recomeça a história do assassinato e diz que não vai repetir 

o que é talarico, mas acaba reforçando a explicação. Veja no trecho: 

 
Rezende: - Ele tá armado com revólver, rende o tal do Betinho e leva o Betinho pra 

um mato e aí ele diz assim: -“Você é talarico”. (Talarico, eu já expliquei aqui no 

início e não vou repetir). Talarico é aquele que quer tomar mulher ou homem do 

outro, né?  Talarico. Ele disse: -“Se você vai... eu vou te ensinar uma lição uma vez 

só, porque essa lição é só uma vez. Hoje você vai aprender uma coisa que você 

nunca aprendeu na vida, você vai aprender a morrer”. E “PUM” atirou... 

  

Depois desses exemplos que evidenciam as Circunstâncias do Discurso é possível 

constatar que o EUc não quis correr o risco ou ficar na dúvida se o TUi tinha ou não 

conhecimento dos termos ou ainda uma outra hipótese seria qual o entendimento  específico 

daquele termo e resolveu explicar. Além disso, por ser rede nacional, o EUc pode ter pensado 

também que o TUi poderia ter outras designações ou conhecimento, principalmente, para o 

termo talarico e não arriscou, preferiu fornecer a sua interpretação. Charaudeau (2008, p. 29) 

em relação a esse assunto propõe que: 

 

[...] tentativa de descrever algumas das representações coletivas que uma 

determinada sociedade (ou grupo social) constrói para si; seja através de outros 

discursos que ela produz em uma mesma ocasião, seja em outras circunstâncias; 

                                                 
30

 Essa mesma reportagem será reexibida ao final do telejornal. 
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Neste caso, lidamos com um conjunto de possíveis interpretativos. Esses possíveis 

interpretativos nos são pelo contexto e não pelo dicionário (que, diga-se de 

passagem, não nos fornece nenhuma das noções que correspondem a certas 

expectativas de significação). Poderíamos, facilmente, encontrar outros contextos 

nos quais a valorização seria inversa. (CHARAUDEAU, 2008, p. 29). 

 

O ato de linguagem, não envolve apenas um emissor e um receptor, é um ato inter-

enunciativo entre 4 (quatro) sujeitos que são responsáveis pelos processos de produção e 

interpretação do discurso. “O processo de produção é criado por um EU e dirigido a um TU- 

destinatário; já o de interpretação é criado por um TU’- interpretante que constrói uma 

imagem EU’ do locutor” (CHARAUDEAU, 2008, p. 44). Nesse sentido, no ato de linguagem 

para o sujeito produzir/interpretar uma mensagem é necessário segundo Charaudeau (2008) 

que: 

 
[...] o EU dirija-se a um TU-destinatário que o EU acredita (deseja) ser adequado ao 

seu propósito linguageiro (a “aposta” contida no ato de linguagem). No entanto, ao 

descobrir que o TU- interpretante (TU‟) não corresponde ao que havia imaginado 

(fabricado), acaba por descobrir-se como um outro EU (EU‟), sujeito falante suposto 

(fabricado) pelo TU-interpretante (TU‟). (CHARAUDEAU, 2008, p. 44). 

 

Detalhando os sujeitos que compõem o ato de linguagem: 

• EU- é o sujeito produtor do ato de linguagem; 

• EU‟ (sinônimo de EUe – sujeito enunciador) - é o que o TU-interpretante encontra/ 

ou pode encontrar quando se dirige ao EU, ou seja, um outro EU; É um outro EU fabricado 

pelo TU-interpretante; 

• TU-destinatário – é o TU ao qual se dirige o EU; 

• TU-interpretante (sinônimo de TU‟) – não é um simples receptor da mensagem, 

mas é um sujeito que constrói uma interpretação a partir do ponto de vista que tem sobre o 

discurso do EU; 

Nas palavras de Charaudeau (2008, p. 44) no ato de linguagem o EU é o sujeito 

produtor do ato e TU é o sujeito-interlocutor do ato: 

 
- O TU não é um simples receptor de mensagem, mas sim um sujeito que constrói 

uma interpretação em função do ponto de vista que tem sobre as circunstâncias de 

discurso e, portanto, sobre o EU (interpretar é sempre instaurar um processo para 

apurar as intenções do EU). – Correlativamente, esse TU-interpretantante (TU‟) não 

é o mesmo que o TU-destinatário (TU) ao qual se dirige o EU. Como consequência, 

o TU‟, ao fazer sua interpretação, reflete o EU com uma imagem (EU‟) diferente 

daquela que o EU acreditava (queria?) ter. 

 

Abaixo o esquema do universo de discurso dos 4 (quatro) sujeitos que compõem o 

ato de linguagem como foi exposto acima (CHARAUDEAU, 2008, p. 45). 
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      Universo de discurso do EU 

 

 

 

 

 

 

 

                            Universo de discurso do TU‟ 

4.2 Desdobramentos dos sujeitos 

 

O EU quando emite um ato de fala supõe que é totalmente transparente para o TUd 

(sujeito destinatário). O EU fabrica esse TUd como um destinatário ideal e tem sobre ele um 

total domínio. Com isso sempre haverá um TUd no ato de linguagem explicitamente ou não e 

nesse mesmo ato de linguagem pode haver vários TUd
31

. O TUd mantém uma relação de 

transparência com a intencionalidade do EU. Ou seja, o EU no ato de comunicação 

acredita/deseja/ e crê que encontrará um TUd, mas o que se depara mesmo é com o TUi (TU 

interpretante = TU‟).  

Esse TUi
32

 age fora do ato de enunciação produzido pelo EU, nesse sentido escapa 

desse domínio. A relação que o TUi mantém com o EU é opaca, obscura, já que não foi criado 

(dominado) por esse EU. O TUi intervém no ato de linguagem no processo de interpretação e 

só depende dele mesmo para transgredir ou executar uma ordem. Se realiza este último 

(executa a ordem), o TUi se identifica com o TUd. Então a missão do TUi, no ato de 

interpretação, é “recuperar a imagem do TUd que o EU apresentou e, ao fazer isso, deve 

aceitar (identificação) ou recusar (não-identificação) o estatuto do TUd fabricado pelo EU” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 46). Ainda de acordo com esse autor a essa afirmação deve-se 

somar ao “fato de que o TUi, devido à opacidade que o liga ao EU, pode detectar uma 

imagem do TUd que não corresponde à intencionalidade do EU”(CHARAUDEAU, 2008, p. 

46). A oposição TUd/TUi foi resumida por Charaudeau (2008): 

 

                                                 
31

 Charaudeau (2008, p. 45) dá um exemplo “O professor que escreve „Você precisa estudar mais‟ sobre o 

trabalho de um aluno pode estar se dirigindo tanto aos pais do aluno quanto ao próprio aluno. Todos eles são 

TUd”. 
32

 De acordo com Charaudeau (2008, p. 47) os TUi constroem interpretações em função de suas experiências 

pessoais, isto é, de suas próprias práticas significantes.  

EU Processo de produção→ TU 

 

 

 

 

 
EU‟← Processo de interpretação TU‟ 

Zona de  

Intercompreensão 

Suposta 
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- O TUd (sujeito destinatário) é um sujeito de fala, que depende do EU, já que é 

instituído por este último. Pertence, portanto, ao ato de produção produzido pelo EU. 

- O TUi (sujeito interpretante) é um sujeito que age independentemente do EU, que 

institui a si próprio como responsável pelo ato de interpretação que produz. Essa 

assimetria explica que o TUd possa ser o resultado do ato de produção do EU ou o 

resultado do ato de interpretação do TUi. Em outras palavras, o TUd do EU e o TUd 

do TUi não coincidem em todos os pontos. (CHARAUDEAU, 2008, p. 47).  

 

O TUi (TU‟) no ato de interpretação ao se remeter ao EU encontra uma imagem EU‟ 

diferente do que o EU acredita (deseja) que ele fosse. O TUi  só percebe (constrói) o EU‟ que 

será denominado a partir de agora de sujeito enunciador (EUe). O “EUe é um ser de fala que 

está sempre presente no ato de linguagem explicitamente marcado ou não” (CHARAUDEAU, 

2008, p. 48). No processo de interpretação, o “EUe é uma imagem de enunciador construída 

pelo TUi como uma hipótese (processo de intenção) de como é a intencionalidade do EUc 

realizada no ato de produção” (CHARAUDEAU, 2008, p. 48). Já no processo de produção, é 

o sujeito produtor da fala EUc que constrói a imagem do EUe e “representa seu traço de 

intencionalidade
33

 nesse ato de produção” (CHARAUDEAU, 2008, p. 48).  

 
Independentemente do lado em que esteja o foco, o EUe (assim como o TUd) é um 

ser que existe no e pelo ato de produção-interpretação. É esse ato que lhe dá um 

estatuto exclusivamente linguageiro, independentemente em parte, do EUc e do TUi. 

Em “Saia!”, por exemplo, é o ato de linguagem nesta configuração particular que dá 

ao EUe o estatuto de “autoridade-dando-uma-ordem”, ao mesmo tempo que dá ao 

TUd o estatuto de “submissão” (isto é: “devendo-executar-uma-ordem”). Em outras 

palavras, EUe e o TUd são em parte transparentes, na medida em que estão inscritos 

no ato de linguagem pela configuração desse ato. Por exemplo, os estatutos que 

“Saia!” confere a EUe e a TUd não prejulgam a natureza do EUc (se efetivamente 

teria ou não autoridade) nem a reação do TUi (se vai se submeter ou não). 

Entretanto, esta transparência é apenas parcial, pois o ato de linguagem é uma 

totalidade que integra os sujeitos externos à configuração verbal que são o EUc e 

TUi. (CHARAUDEAU, 2008, p. 48).  

 

De acordo com Charaudeau (2008), o EUc (sujeito comunicante) é o produtor, 

locutor e articulador da fala, o iniciador do processo de produção que é construído em função 

das Circunstâncias do Discurso que o ligam ao TU e que constituem sua intencionalidade. 

Quanto a questão da totalidade, o EUc segundo Charaudeau (2008) “sofre restrições impostas 

pelas Circunstâncias de Discurso, e também por saber que, nem sempre tais circunstâncias 

são idênticas às que envolvem o TUi, isso sem falar das práticas significantes coletivas que 

estão inscritas na linguagem...” (CHARAUDEAU, 2008, p. 48). O autor menciona o exemplo 

                                                 
33

 Intencionalidade. Empregamos esta palavra com um propósito preciso, pois, não se trata apenas do conjunto 

das intenções comunicativas plenamente concebidas e voluntariamente transmitidas. Trata-se de um conjunto de 

intenções que podem ser mais ou menos conscientes, mas que são todas marcadas pelo selo de uma coerência 

psicossociolinguageira. Não queremos reduzir o ato de linguagem a um fenômeno que se originaria de uma única 

intenção consciente. Queremos, ao contrário, tomá-lo em sua totalidade, isto é, o ato de linguagem é permeável 

aos impactos do inconsciente e do contexto sócio-histórico. Intencionalidade é diferente de intenção e equivale 

ao termo projeto de fala. (CHARAUDEAU, 2008, p. 48). 
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“Saia!”, no qual o EUc no ato de linguagem dando ao EUe uma autoridade que se não for 

levada a sério pelo TUi, o EUc “não ganhará a aposta e não será visto como alguém que 

detém uma autoridade” (CHARAUDEAU, 2008, p. 49). Fato que demonstra que não há 

relação de transparência entre o EUe e o EUc, o “EUe é somente uma representação 

linguageira parcial de EUc” (CHARAUDEAU, 2008, p. 49). 

 
EUe é apenas uma máscara de discurso usada por EUc. É por isso que EUc, 

consciente desse estado de fato, pode jogar, com finalidades estratégicas, tanto o 

jogo da transparência entre o EUe e o EUc quanto o da ocultação de EUc por EUe. 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 49). 

 

É o EUe que produz o efeito de discurso. Para exemplificar essa ideia Charaudeau 

(2008) expôs uma frase
34

 e pediu para que as pessoas imaginassem qual seria a posição 

ideológica do autor. O resultado surpreende quando se revela o autor da frase que o público 

pesquisado pensava ser um militante, sindicalista, de esquerda e era, na verdade, Adolf Hitler. 

Esse fato transmite uma mensagem de que “um texto interpretado fora de suas circunstâncias 

de produção induz à construção de uma imagem do EU que reponde às referências sócio-

linguageiras de cada indivíduo” (CHARAUDEAU, 2008, p. 50). O que demonstra também 

que para obter esse efeito de sentido o “EUe isoladamente não permite o acesso a EUc e que 

não somos obrigados a passar por EUc para criar hipóteses sobre o EUe” (CHARAUDEAU, 

2008, p. 50). O ato de linguagem é operacionalizado pelo EUc, ou seja, ao identificar o sujeito 

comunicante, a totalidade das interpretações se modificou imediatamente para os pesquisados. 

A oposição existente entre o EUc e EUe foi resumida por Charaudeau (2008, p. 51): 

 
O EUe (sujeito Enunciador) é um sujeito de fala (como o TUd) realizado e instituído 

na fala. O EUe é responsável por um certo efeito de discurso produzido sobre o 

Interpretante. Porém, como esse efeito de discurso depende igualmente do que é o 

TUi, é o TUi que, em compensação, constrói (para si) uma certa imagem do EUe. 

Assim, o EUe é sempre uma imagem de fala que oculta em maior ou menor grau o 

EUc. O EUc (sujeito comunicante) é um sujeito agente (como o TUi), localizado na 

esfera externa do ato de linguagem, mas, responsável por sua organização. O EUc é 

o iniciador responsável pelo ato de produção e é a relação EUc-EUe que produz um 

certo efeito pragmático sobre o Interpretante. O EUc é sempre considerado como 

uma testemunha do real, mas, dentro desse “real”, depende do conhecimento que o 

TUi tem sobre ele. (CHARAUDEAU, 2008, p. 51-52). 

 

                                                 
34

 [...] mostramos essa frase a um grupo de pessoas: „Não se mendiga seu direito. O direito é obtido através de 

uma luta digna‟. Em seguida, pedimos às pessoas que imaginassem – pois no processo de interpretação a 

imaginação tem um lugar de destaque – qual seria a posição político-ideológica do autor da supracitada frase. 

Repetimos a mesma experiência com públicos diferentes e obtivemos as seguintes respostas: „É uma pessoa que 

pertence a um grupo oprimido‟; „É um militante sindicalista‟; É um homem de esquerda‟; É um revolucionário‟; 

„É um partidário da luta armada para a conquista de direitos do trabalhador‟. Em seguida, revelamos que a frase 

é uma adaptação de um aforismo de...Hitler. (CHARAUDEAU, 2008, p. 49-50). 
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No esquema abaixo estão representados o ato de linguagem e os sujeitos. Todo ato de 

linguagem é dividido em 2 (dois) circuitos com 4 (quatro) sujeitos que são responsáveis pelos 

processos de produzir e interpretar o discurso. Os sujeitos ainda se dividem em 2 (dois) 

sujeitos de fala (EUe e TUd) e sujeitos agentes (EUc e TUi). Esses sujeitos fazem parte do 

“circuito externo, que se constitui como o material psicossocial, os chamados parceiros, 

denominados de EUc e TUi e o circuito interno, o material verbal do ato de linguagem. Nele 

também estão incluídos os protagonistas do dizer: EUe e TUd” (CORRÊA-ROSADO, 2014, 

p. 9). 

 

 

 

Para exemplificar toda essa teoria é possível identificar nos trechos de alguns 

telejornais que o EUc (Rezende), em algumas narrativas, conta o fato, mas não faz 

comentários na sequência. O caso é exibido, os suspeitos são mostrados em rede nacional - 

muitas vezes com o uso de adjetivos – o que já fere a constituição federal que no seu art. 5º, 

LVII diz que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória” e também o inciso LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 

autoridade competente, já que, por vezes, o próprio programa se acha no direito julgar os 

envolvidos. Aqui percebe-se que EUc não tem informações detalhadas sobre o acontecido 

para fornecer ao TUi. São narrativas curtas, nas quais o TUi tem poucas informações para 

criar projeções sobre o que foi dito pelo EUc e projetadas por meio do TU destinatário. Isso 

aconteceu nas seguintes reportagens: 
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Telejornal do dia 20/03/2017 

Reportagem: Depois de seis anos, ex-namorado volta e mata diarista. 

Rezende: - O homem que você está vendo ele tem uma absoluta paciência. Essa é a namorada dele. Isso, quase 

sete anos atrás. Ele esperou até agora, ele deu um tempo de mais de seis anos para ir atrás dela. E aí ela estava 

em casa com o atual companheiro e ele chega, seis anos depois. E o que acontece?  Eu volto já, já... (vinheta do 

programa). 

Rezende: - Uma família... uma família aqui em São Paulo chora... uma família, aqui em São Paulo chora a 

morte.... a morte de Socorro. Este homem se chama Aloísio. Socorro foi namorada dele de 2009 a 2010, um ano 

apenas. E ela decidiu terminar o relacionamento... e ela ficou até meia pensativa “o quê que é, o quê que não 

é”... ele esperou seis anos, mais de seis anos... seis anos e alguns meses para ir atrás de Socorro . E sabe o que 

ele fez? Põe no Cidade... 
Reportagem: A casa caiu: traficante “ostentação” é preso.   

Rezende – Olha, deixa eu mostrar aqui... me dá a imagem deles, por favor. Um dos maiores traficantes de 

Minas Gerais preso numa mansão em Arraial d'Ajuda, na Bahia, com uma vida de todo luxo possível. Põe no 

Cidade. 

Reportagem: Mistério: marido é enterrado como indigente. 

Rezende: - Este homem (mostra no painel a imagem de um homem) a esposa dele é quem está se está buscando 

o porquê dele ter morrido. Ele morava com a mulher e duas filhas aqui na zona sul de São Paulo. O 

relacionamento também já não andava bom, estava brigado e tal e ele ficou morando alguns dias com a mãe e o 

cunhado. Aí tem uma batida de carro, Márcio e o cunhado acabam brigando. Em seguida, Márcio sai da casa da 

mãe e nunca mais é visto. A esposa tenta descobrir, afinal, mesmo obrigado é o marido. Tenta descobrir por quê 

-  põe a imagem ali, por favor, dele -  repara, vai vendo bem ele. A esposa, depois de quase um mês, ela vai 

procurando e ela descobre que o marido havia sido encontrado morto no canteiro central aqui da Marginal 

Pinheiros e enterrado como indigente. Resumo: há uma testemunha, o cunhado. Agora, uma coisa é 

impressionante que é outra coisa para o Faraó ver, é inacreditável o número de pessoas enterradas como 

indigentes porque não se faz uma busca com precisão; é muita gente enterrada como indigente porque o Estado 

não faz uma busca com precisão. Põe no Cidade.  

Rezende: -  ...pois bem... mas aqui é outra das investigações que já, já o  Percival tem que entrar... 

Reportagem: Agressora e vítima: mulher queima ex-amiga e morre espancada. 

Rezende - A imagem que você está à vendo é de uma pequena cidade em Alagoas. Uma cidade daquelas de 

romance. E essa cidade de romance vai ter um romance trágico. O final do romance, da história a ser contada é 

um final trágico. Imagina uma cidade pequena como essa, sossegada como essa, em Alagoas, no interior de 

Alagoas se tornar palco da seguinte história: 

(é exibida na tela a imagem de duas mulheres). Rezende: - Essa se chama Ana e essa se chama Edivânia. Ana... 

Ana é patroa de Edivânia; Edivânia trabalha na casa de Ana. Ana é vigilante, mas ela vive e flutua no mundo 

entre o alcoolismo e depressão. E não se sabe e nem se entende por que ela briga tanto com Edivânia. E também 

não dá para entender porque que Edivânia ainda não foi embora, sabendo (né?), todo o risco que corre; porque 

não é pequeno o risco que ela corre. De tanto ameaçar a funcionária, ela pega e joga - a funcionária tem um 

filhinho bebê que tá lá de 1 ano  - resumo: ela pega e joga – vê se é possível -  soda cáustica na moça e respinga 

na criança. Os dois ficam gravemente queimados. Resumo... (fala com a produção) - bota a foto ali. Rezende: 

A cidade se revolta. (fala com a produção) - Mostra a cidade. Rezende: - A cidade se revolta com a vigilante 

que jogou a soda cáustica e a partir daí, essa cidade calma e pacata há de ver... há de ver ela, a vigilante, sendo 

linchada. Mas linchada até a morte. Põe no Cidade. 

Telejornal dia 21/03/2013 

Reportagem: Jardineiro infiel: mata patroa idosa para roubar 

 

Rezende: – Vai vendo esse aí que tá preso. O que que aconteceu? Ele era jardineiro numa casa de uma senhora 

de 80 anos de idade. Ele resolveu assaltar a senhora que era a patroa dele. Ele amordaçou tanto a pobre da 

senhora que ela acabou sendo asfixiada. Aí a polícia foi na casa dele e encontrou o celular, encontrou o 

notebook dela, encontrou cartões... de cartões de banco, cartão de crédito e tudo. Inclusive ele fez uma 

transferência da conta da senhora, da idosa, uma mulher de 80 anos, para conta dele. Ele agora tá se achando 

cheio de razão para explicar, mas lá ele confessou o crime. Põe no Cidade. 

Reportagem: Cara de pau golpista se passa por delegado 

 

Rezende: - E esse... vai vendo... parece um compensado na chuva de tão... de tão envergado. Pois bem: Esse 

três com goma aí pegou a foto de um delegado para aplicar golpe na internet. O deleg... ele vendia porte de 

arma, vendia automóvel, vendia bolsa de estudo, tudo com a foto do Delegado. Aí o delegado convocou quem? 
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Mostra lá, mestre Edu... 

 

Telejornal dia 22/03/2013 

Reportagem: Mistério: prefeito assassinado na porta de casa 

Rezende: - Esse que você tá vendo aí é Chico Pernambuco, prefeito de uma cidade em Rondônia... - Põe a 

imagem aí pra mim, por favor, vai Edu. (fala com a produção). Rezende: - E aí você tá vendo porque que tá 

esse monte de carro? Ele chegou com a namorada em casa, ele tem 66 anos e a namorada 21. Ele chegou crente 

que estava agradando. Foi executado aí mesmo. Põe no Cidade.  

Reportagem: Completa 18 anos e comete três crimes numa noite 

 

Rezende: (mostrando a imagem de um jovem no painel) Você vai vendo aí.  Ele acaba de completar 18 anos, 

completou tem um mês. Ele, só numa noite, ele tentou matar um casal a tiros, matou um homem a tiros e foi 

assaltar uma loja, quando então foi preso. Dezoito anos, olha o físico de passeio dele, todo magrinho, mas com 

uma arma na mão, aos 18 anos, ele faz um estrago. E quem descobriu ele? Quem foi? 

Reportagem: Vingança: jovem põe fogo na casa da namorada 

 

Rezende: (aponta para a imagem no painel) Sílvia e esse é Eduardo. Cinco meses de namoro. Ela tem 42 ele 

25. E aí, nesse pouquinho tempo de namoro, ela disse: “Esse cara tá ficando meio esquisito, ele é meio 

perigoso”. Aí ela, de brincadeira, disse assim para ele: “Ó, vou terminar o namoro”. E ele disse: “Se você fizer 

isso vou tocar fogo na tua casa com você dentro”. Ela: „Hã?!‟ Ela parou, pensou e disse, „rapaz, eu acho que ele 

vai fazer mesmo‟. E aí ela disse: “Então terminou”. Ele disse: “Ah, terminou? Tá ótimo. Só me dá uma semana 

pra eu arrumar... arrumar um lugar pra eu ficar”.  Aí ela disse: “Tá bem”. Ela estava em casa com a filha e o 

namorado... - isso foi lá numa cidade no Pará.- Ela tava em casa e sabe que ele fez? Tocou fogo com todo 

mundo dentro. A família escapou por pouco. Põe no Cidade. 

 

Telejornal dia 23/03/2017 

Reportagem: Terror no trabalho: funcionários reféns. 

Rezende: – Você vai vendo um sujeito... são assaltantes... eles entraram nesse comércio, já tava pra fechar... 

quatro homens... e eles querem... já estavam pegando o dinheiro da caixa, levando computador...essas coisas... 

quando alguém viu e chamou a Polícia. Você vai vendo... são imagens gravadas... essa negociação durou cerca 

de três horas e meia... três horas e meia... vai vendo aí. Põe no Cidade. 

Reportagem: Ladrão cai e arrebenta telhado. 

Rezende: – Mas esse aí não tem um metro e noventa, não. Olha o físico de passeio dele. E aí o que [que] 

acontece: ele é ladrão... ladrão... e aí ele, só numa vez agora assaltou dez lugares. A última ele tentou entrar... 

foi ...entrou pelo teto de uma Clínica Veterinária. Se tiver o circuito pode até mostrar... 

Reportagem: Ataque misterioso; o assassino nas sombras. 

Rezende – E aqui... (fala apontando para a imagem de uma menina no painel)... lembra da Tiffany, que ontem 

nós mostramos a reportagem que ela foi encontrada três dias depois desaparecida né? No córrego na (margem?). 

Rezende: (fala com a produção). - Mostra o córrego, lá, por favor. Rezende: - olha aí... nesse local aí foi 

encontrada aí no córrego e tal por um morador aí do local. Ela tava jogada aí. Pois bem, a Capitão Nascimento 

localizou algumas amigas dela e essas amigas disseram o seguinte: que a Tiffany dormiu na casa delas... na casa 

de uma delas, lógico...  na casa de uma delas e que depois disse o seguinte: “eu vou embora, vou pegar o ônibus 

para ir para casa”. E a partir daí ninguém mais soube da Tiffany. A polícia está tentando né? Fragmentos de 

pista para chegar a alguma conclusão, de um caso que vai se tornando um absoluto mistério. Põe no Cidade, por 

favor. 

Reportagem: Carga perigosa: vítimas na mira do crime. 

Rezende: – Vai vendo as imagens... são ladrões de carga que foram presos em Belo Horizonte. Cada um dos 

três tinha função diferente: um rendia, o outro mantinha o sujeito... e aí, eles caíram como? Põe no Cidade 

Alerta. 

Reportagem: Namorado oferece carona: destino é a morte 

Rezende: - Ana Jéssica, dezessete anos de idade. Ela e Deivir... Déivirde, Déivirde... é o namorado.  Namorado 

e ela está grávida. Portanto o namoro teve um sapeca iaiá que vai fazer nascer uma criança. O problema é que 

ela tá grávida, mas, ela, de repente, tem um sobressalto e perde o bebê. Mas esse sobressalto tem nome, 

Déivirde. Ele... ele é um sujeito que fica o tempo inteiro dizendo assim... - Vê se você já conhece esse caso! -  

Passa o tempo inteiro dizendo “eu te amo” e dali a pouco vai lá e briga. Aí... “não, me desculpe”. Vai lá: “eu te 
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amo” e desacata. E assim a vida deles vão caminhando. Só que aí, ela perdeu o bebê já tem uma baita – coitada 

- frustração, né? Porque ela tava na alegria pura de ter uma criança e, olha... e diz “fica esse sujeito me 

atazanando”. E aí ele vai, olha e diz pra ela: “o que [que] você tem”? Ela disse: “ó, vou te dizer... eu acho que tá 

na hora da gente dar um tempo, da gente se afastar”. E a hora de se afastar vai chegando. O problema é que 

naquele dia... ela que vai morar agora em outra cidade, na casa dos pais, acontece uma coisa: ele vai dar uma 

carona. Ana Jéssica está a caminho da Rodoviária. Ela vai morrer, mas ele vai atrás do suposto amante de Ana 

Jéssica e o que vai acontecer? Põe no Cidade. 

Reportagem: Homem não gosta de abordagem e “voa” no agente de trânsito 

  

Rezende: - E esse aqui... – (fala com a produção) Põe a imagem... - Esse aqui acha que ele é o cão... que ele 

pode tudo. E o que é que ele fez? Aí ele vai dizer que é arrependido. Mas não sou nem eu que vou contar o que 

ele fez... mostra quem vai contar ... 

 

O que se pode apontar dessas cabeças de reportagem do quadro acima de acordo com 

Charaudeau (2008. p. 57) é que o EUc tem controle total somente sobre o TUd, então quando 

a mensagem é recebida pelo TUi os contratos e estratégias são interpretados a sua maneira e 

pode acontecer 3 (três) situações:  

• O EUc ao comunicar algo e na recepção o TUi pode não dominar completamente;  

• O EUc pode não deixar claro o ato de linguagem e deixa transparecer outras 

evidências e isso produz no TUi efeitos não previstos;  

• E por não estar totalmente consciente do contexto sócio-histórico do ato de 

comunicação o TUi pode alterar sua interpretação. 

 

4.3 Estratégias de discurso do EUc e o contrato de comunicação 

 

O sujeito comunicante (EUc) quer muito mais do ser apenas entendido pelo sujeito 

interpretante (TUi), como diz Oliveira (2013, p. 242) “ele quer também seduzir ou persuadir 

seu interlocutor a aderir a seus propósitos”. E isso é a noção de estratégia discursiva proposta 

por Charaudeau (2008, p. 56) que “repousa na hipótese de que o EUc concebe, organiza e 

encena suas intenções de forma a produzir determinados efeitos de persuasão ou de sedução 

sobre o sujeito interpretante”. O professor Oliveira (2013, p. 242) comenta que esse conceito é 

entendido “como possíveis escolhas que os sujeitos podem fazer da encenação do ato de 

linguagem (Charaudeau; Maingueneau, 2008: 219)”, isto é, uma mediação “entre os 

condicionantes do ato discursivo e a relativa liberdade do sujeito na produção de seus 

enunciados”. E cita como exemplo a frase “Por favor, quero uma caipirinha” na qual a 

expressão por favor utilizado como uma estratégia para persuadir o garçom a servir a bebida 

com disposição, gentileza, caso contrário se no enunciado não tivesse esse locução adverbial 

“poderia ser interpretada como uma ordem, e o garçom poderia não gostar disso, a depender 

do tom de voz usado” (OLIVEIRA, 2013, p. 242). 
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De fato a todo o momento o EUc (Rezende) utiliza-se da sedução para conseguir os 

seus objetivos, mas nesse caso o fato que chama a atenção é a insistência de repetir detalhes 

do fato numa clara tentativa de convencer o TUi sem deixar margem para questionamentos. 

Um exemplo foi no telejornal do dia 22 de março na reportagem sobre a Mãe traficante 

manda matar filho de sete anos. O EUc ao contar o fato insere suas posições ideologicamente 

demarcadas por opiniões do que ele faria se fizesse parte da segurança pública. Mais uma vez 

incitando a violência e buscando resolver o caso por meio também de atos violentos. Veja 

todo o trecho: 

 
Rezende: – Deixa eu contar uma história aqui (fala apontando para uma imagem no 

painel). Esse menino chama Carlinhos. Eu não sei se você há de recordar, foi em 

Camaçari, na Bahia, quando esse menino... quando esse menino foi morto e foi uma 

como... eu quero que mostrar a mãe dele para você ver o desespero da mãe do 

menino, Alessandra. 

Rezende: – Mostra, abre o áudio, abre o áudio... para aí, para aí... não Edu, Edu 

volta, volta no ar mesmo, volta no ar mesmo... volta, por favor. Corta aqui pra mim. 

Não, deixa a imagem que estava lá. Aqui atrás, por favor... porque é uma coisa de 

dar uma indignação. (fala com a produção) 

Rezende: – Você está vendo? Essa é mãe do menino. Eu me lembrei, exatamente, 

que eu disse na época... que eu digo: “Caramba, ela tá chorando, chorando, mas não 

tem uma lágrima”... 

Rezende: - Mostra de novo, por favor... mostra de novo... (fala com a produção) 

(Sonora com a mãe da criança) 

Rezende: - Olha, olha ela aí de novo. Vai vendo aí. Veja se você está vendo alguma 

lágrima nesse olhar... 

Rezende: - Corta pra mim... (fala com a produção) 

Rezende: – Eu, na época, me lembro bem, disse, essa mulher não tem uma lágrima! 

O filho de 7 anos é barbaramente assassinado, ela dá entrevista e não tem uma 

lágrima? Eu digo: Nossa! E aqui tá me parecendo mais... (né?) e eu digo:  caramba! 

ela tá desses.. tão... e eu ainda disse: eu acho que ela tá tão desesperada que ela nem 

consegue chorar porque já chorou tudo. O que mostra que eu sou besta quadrada e 

que, por mais experiência que eu tenho, tem horas que eu não acredito no que eu 

deveria acreditar. Um homem agora foi preso... 

Rezende: - Por favor, mestre Edu. (fala com a produção) 

Rezende: – Um homem agora foi preso. Este é o homem que matou o menino. A 

polícia, agora quase dois anos depois, prendeu. 

Rezende: - Corta para mim. (fala com a produção)  

Rezende: – Sabe porque esse rosto não tem uma lágrima? E sabe porquê que essa 

fala da mãe, esse desespero era tudo mentira? Ela e o padrasto do menino são 

traficantes de drogas e eles estavam combinando -contando ninguém acredita - eles 

estavam combinando assaltar um banco, o menino escutou. Quando ela percebeu a 

combinação dela com padrasto ela ver o filho, filho dela de sangue, ali, escutando 

tudo, ela vai e contrata...  

Rezende: - Pode botar aqui, por favor, os três, Edu. (fala com a produção) 

Rezende: - Ela contrata esse aqui e a troca era uma noite de sexo, para matar o 

próprio filho. A pergunta que eu te faço é: o que?... não dá para dizer... se ela for 

condenada a 300 anos de cadeia, e não será nem isso, há de pagar pelo que ela fez. 

Olha... 

Rezende: - Me dá ela falando de novo ou...  (fala com a produção) 

Rezende: - Escuta o que ela diz... 

Rezende: - Bota lá para mim, faça o favor... (fala com a produção) 

(i  g       ã    i i     “ h      ”   f          fi h ) 

Rezende: – “É uma criança, sete anos. Como fizeram isso com meu filho?” E foi 

ela. E aí eu vou te dizer direito, sempre me perguntam (né?) se eu não fico mexido 
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com as coisas aqui. É óbvio que os muitos anos que eu estou aqui acaba criando na 

gente uma autodefesa, mas não dá conta. Num caso desse... não tem como segurar. 

Por quê? Porque essa mulher, eu juro por tudo que é mais sagrado, se fosse eu... eu 

que inventei essa história do País que eu inventei... eu mesmo, no país que eu 

inventei, se eu fosse Presidente, eu mesmo ia cuidar da execução. Não ia mandar 

ninguém. Mas esse não é o país que eu inventei, infelizmente. Às vezes, eu conto 

aqui... eu digo, eu digo, eu jamais poderia, na minha vida, - e Deus, graças a Deus, 

me tirou desse caminho - eu jamais poderia ser um sujeito que trabalhasse com 

segurança pública, porque eu não prenderia essa mulher, eu é que ia acabar preso. 

Porque alguém que faz isso com próprio filho, e ainda faz essa cena toda, me 

desculpe, isso não vale, não vale o ar que respira. Isso não vale absolutamente nada, 

nada. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: - Essa é aquela história que eu falo tem que ser condenado à pena de 

morte quarenta vezes para não ter escapatória. 

 

Outro conceito importante é o contrato de comunicação que é um acordo tácito entre 

os sujeitos do ato de linguagem para que a interação entre eles tenha êxito. Nesse sentido, 

uma relação de “conivência” é estabelecida por pessoas que fazem parte de um mesmo corpo 

social e como diz Charaudeau (2008, p. 56): 

 
A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo 

de práticas sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as 

representações linguageiras dessas práticas sociais. Em decorrência disso, o sujeito 

comunicante sempre pode supor que o outro possui uma competência linguageira de 

reconhecimento análogo à sua. Nesta perspectiva, o ato de linguagem torna-se uma 

proposição que o EU faz ao TU e da qual ele espera uma contrapartida de 

conivência.  

 

Numa determinada situação social no decorrer do ato de comunicação os sujeitos 

enunciadores são regulados por um contrato de comunicação. No contrato de comunicação 

aos diferentes sujeitos da linguagem é fornecido um estatuto sócio-linguagueiro, no qual as 

estratégias discursivas (aventura e expedição) devem ser consideradas em função desse 

contrato. Em todo ato de comunicação supõe-se um contrato social. Em outras palavras, num 

mesmo corpo social os seres que fazem parte dele estabelecem uma relação de “conivência” 

quanto ao uso da comunicação e utilizam-se de estratégias com intenções conscientes ou não.  

Na produção do ato da linguagem, Charaudeau (2008) propõe que os enunciados são, 

ao mesmo tempo, uma expedição e uma aventura. Na produção do discurso como expedição, 

o EUc (sujeito comunicante) faz o uso de contratos e estratégias. No contrato, o EUc sempre 

pressupõe que o outro tem uma competência linguageira de reconhecimento análoga a sua, ou 

seja, o sujeito comunicante espera uma  contrapartida de conivência com ele. Aqui, se supõe 

que os indivíduos pertencem a um mesmo corpo de práticas sociais. Na estratégia, o EUc tem 

a intenção a produzir efeitos de persuasão e de sedução sobre o TUi (sujeito interpretante) no 

intuito de levá-lo a se identificar com TUd (sujeito destinatário) de modo consciente ou não. 
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O sujeito falante (EUc) tem uma expectativa ou mesma uma dupla aposta no sentido de que o 

contrato que foi proposto ao outro (TUi) será por ele percebido e que as estratégias 

empregadas terão o efeito desejado. Se isso não ocorrer, acontece o que Charaudeau (2008) 

denomina de aventura – aquilo que é imprevisível. O próprio Charaudeau (2008, p. 57) diz 

que “se, de um lado, o sujeito comunicante é senhor de sua encenação, do outro lado (o da 

recepção propriamente dita), ocorre o contrário”: 

 
(i) o sujeito interpretante pode não dominar completamente os efeitos produzidos na 

instância de comunicação do sujeito comunicante; voltamos a lembrar que EUc tem 

controle total apenas somente sobre o destinatário, ou seja, TUd; (ii) mas, pode 

também ocorrer que o sujeito comunicante não seja capaz de dominar seu próprio 

inconsciente e deixe transparecer evidências que não estão contidas em seu ato de 

linguagem; em outras palavras, pode produzir, no sujeito-interpretante efeitos não 

previstos ou desejados; e, por fim, cabe lembrar (iii) que, muitas vezes, o sujeito-

interpretante não está totalmente consciente do contexto sócio-histórico que deu 

origem ao ato de comunicação, o que pode alterar, consideravelmente, sua 

interpretação. (CHARAUDEAU, 2008, p. 57). 

 

Sintetizando o ato de produzir discursos é um processo de troca. O sentido não é 

dado previamente. É estabelecido por meio da troca social. Uma combinação do sujeito que 

fala e a quem se direciona. No ato da linguagem o alvo é o interlocutor, que recebe a 

mensagem transmitida e pode ou não interpretar corretamente (CHARAUDEAU, 2009). É o 

que Charaudeau (2008) denomina de estratégia discursiva, ou seja, o autor pressupõe de que a 

produção dos enunciados é, ao mesmo tempo, uma expedição e uma aventura. Na produção 

do discurso como uma expedição, o ato discursivo expõe-se ao risco de não ser decodificado 

pelo destinatário no sentido que o sujeito comunicante propõe. Essa imprevisibilidade para 

obtenção de efeitos de sentido esperado pelo sujeito comunicante é o que no ato da linguagem 

Charaudeau (2008) designa aventura. 
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5 A ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA DO TELEJORNAL POLICIAL CIDADE 

ALERTA 

 
A TV se nutre fundamentalmente de sangue, violência e morte. E mais 

ainda com a concorrência entre as redes, que obriga os jornalistas a 

pesquisarem o sensacional a qualquer preço, a quererem ser os 

primeiros no local e a enviarem de lá imagens fortes. Estes 

imperativos não consideram o fato que às vezes é materialmente 

impossível verificar se não está sendo vítima de uma intoxicação, de 

uma manipulação, e que aos repórteres falta tempo para analisar 

seriamente uma situação.  

Ramonet  

 

Com o foco voltado para os casos de violência que acontecem no Brasil, o Cidade 

Alerta, corpus de estudo desse trabalho, é veiculado para todo o país pela Rede Record. 

Segundo Oliveira (2014) esse telejornal foi ao ar pela primeira vez no final do ano de 1995 e 

deixou de ser transmitido no dia 03 de junho de 2005. Depois desse período só retornou para a 

programação da emissora numa segunda fase de junho a setembro de 2011. A terceira fase só 

vai ocorrer em junho de 2012 já sob o comando de Marcelo Rezende que ficou na 

apresentação até a descoberta de um tumor no pâncreas que irradiou para o fígado no ano 

passado. Rezende se afastou da apresentação para tratamento do câncer no dia 08 de maio de 

2017 e morreu nesse mesmo ano no dia 16 de setembro. 

O telejornal policial Cidade Alerta é exibido de segunda a sexta-feira, das 16h45 até 

20h30 da noite, e, no sábado, das 17h20 até às 20h30, pela Rede Record de Televisão. 

Especializado em jornalismo policial, o telejornal apresenta em suas edições diárias 

reportagens com pautas variáveis abarcando, principalmente, a violência urbana pulverizada 

em editorias de casos de segurança, polícia, celebridades, crimes contra a mulher, musas do 

crime, passionais, patrulha do consumidor ou como a própria produção do telejornal 

denomina no site “as principais notícias do País, além de informações sobre tempo e trânsito 

atualizadas periodicamente” (NOTÍCIAS R7, 2017, não paginado). Cidade Alerta é um 

telejornal híbrido misturando jornalismo e dramaturgia guiado, principalmente, pelo 

compromisso com verdade, atualidade, imparcialidade, relevância, objetividade, novidade e 

interesse público como valores-notícia. 

 

[...] telejornal especializado em jornalismo policial, considerado um programa de 

teor sensacionalista e espetacular, em que a violência urbana está sempre em 

primeiro plano. Aqui, o programa é identificado como temático, ou seja, trata-se de 

um programa televisivo voltado para uma especialidade midiática, um subgênero 

televisivo, que é o jornalismo policial. (OLIVEIRA, 2014, p. 72). 

 

Um fato que deve ser considerado é que o Cidade Alerta é fruto da imitação do Aqui, 

Agora do SBT - telejornal que provocou importantes alterações em outras emissoras a ponto 
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de repetir a fórmula em outras redes televisivas. A audiência é um ponto que deve ser 

considerado: 

 
Embora tenha saído do ar em 1997, o jornal local do SBT deixou essas mudanças na 

Globo e em outras emissoras, além de vários imitadores, dos quais o mais 

importante é o jornal Cidade Alerta, exibido desde 1996 pela emissora paulista 

Record das 18 às 20 horas. Como seu antecessor, esse jornal local e sensacionalista 

retira, sistematicamente, parte da audiência das novelas da Globo nesse horário. Na 

primeira semana de junho de 1999, o programa obteve 16 pontos na Grande São 

Paulo. (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 120). 

 

O Cidade Alerta exibe acontecimentos/fatos, em forma de narrativa, ao longo das 

suas edições. Para que exista narrativa, é preciso um narrador, ou seja, um sujeito que conta 

os acontecimentos em uma sequência; esse “contador”, também denominado escritor ou 

testemunha, tem a intenção de transmitir uma mensagem a um destinatário, leitor, ouvinte ou 

espectador. Para que haja sentido e esse encadeamento de ideias se transforme em narrativa é 

necessário um contexto como destaca Charaudeau (2008, p. 156).  

 

A narrativa é uma totalidade e o modo de organização narrativo um de seus 

componentes. A narrativa corresponde à finalidade do “que é contar?” e, para fazê-

lo, descreve, ao mesmo tempo, ações e qualificações, isto é, utiliza os modos de 

organização do discurso que são o Narrativo e Descritivo. É preciso, então, não 

confundir narrativa e modo Narrativo ou (Descritivo), a primeira englobando os 

dois outros. (CHARAUDEAU, 2008, p. 56). 

 

O apresentador é a figura central, a „cara do programa‟, quem estabelece um pacto 

com a audiência (OLIVEIRA, 2014). É ele “quem desempenha o papel de mediador da 

relação entre o programa, os telespectadores e os demais profissionais envolvidos na 

elaboração do programa, além do contato com os entrevistados” (OLIVEIRA, 2014, p. 46). 

No caso do Cidade Alerta, o ex-apresentador Marcelo Rezende construiu uma familiaridade 

com o telespectador, justamente, porque tinha uma aparição diária no telejornal. Aliado a isso, 

construiu uma credibilidade que transparece durante suas intervenções e comentários na 

apresentação e, também, é fruto dos mais de 30 anos de atividade profissional exercidas no 

jornalismo realizando reportagens.  

Outro aspecto enfatizado pelo mesmo autor são as particularidades do apresentador 

que mantém durante todo telejornal a predominância do verbal, num discurso sustentado por 

meio de suas posições ideológicas bem demarcadas. A utilização do texto verbal é uma 

estratégia para o apresentador realizar em seus comentários um „apelo retórico‟ e 

„argumentativo forte‟. Essa habilidade argumentativa vai culminar num discurso que diz 

exatamente aquilo que o telespectador queria dizer, além disso, o apresentador vai tentar 
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convencer que o réu é culpado mesmo antes de ser julgado. Para isso utiliza-se mais da 

“performance retórica  dos apresentadores do que à veracidade dos fatos e das informações 

trazidas por eles. Um elemento importante no discurso dos apresentadores é o uso da 

persuasão, como forma de legitimação dos discursos por eles apresentados” (OLIVEIRA, 

2014, p. 52). 

 
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 dos programas [...] 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. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 53). 

 

Rezende apresenta as reportagens de pé, sem bancada, com a câmera próxima, isso 

traz ao telespectador a sensação que o apresentador está falando olho no olho. Essa 

proximidade transmite certa dose de confiança, de que ele é gente como a gente, já que essa 

proximidade parece transpor a tela e transformar o âncora numa pessoa que se tem intimidade. 

Oliveira (2014) atribui à falta da bancada a cópia de programas mais antigos como o Aqui 

Agora e o Globo Repórter, além de permitir ao apresentador o desempenho de um jornalismo 

show por meio de uma performance corporal. A definição de mediador performático ou 

performance cênica do mediador  é descrita pelo: 

 
[...] modo do apresentador se comportar, como expressões faciais, modalização da 

voz de forma eloquente, uma performance corporal com movimentos mais 

expansivos e agitados, sem precisar ser auxiliado, necessariamente, por cenários 

amplos que dão profundidade às ações do mediador e variados enquadramentos de 

câmera, como é os caso da performance de Marcelo Rezende no compacto cenário 

do Cidade Alerta. (OLIVEIRA, 2014, p. 85). 

 

Oliveira (2014) destaca que Rezende foi ganhador de vários prêmios jornalísticos, 

em sua trajetória profissional e elenca o dia 24 de junho de 2002 no qual o apresentador 

assumiu o Jornal da TV! na Rede TV! e também a apresentação, na Rede Globo de Televisão, 

do programa Linha Direta no ano de 1999. Só na Rede Globo foram 16 anos de serviços e sua 

saída é atribuída a um episódio relatado no prefácio do livro A punição pela audiência: um 

estudo do Linha Direta: 

 
Pouca gente sabe por que Marcelo Rezende foi substituído por Domingos Meirelles. 

É que, em 25 de dezembro 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 
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foragidos também era, de certa forma, um homem procurado pela justiça. 

(MENDONÇA, 2002, p. 15). 

 

Em 2002, em reportagem citada por Oliveira (2014), Rezende em entrevista ao jornal 

Correio Brasiliense revelou outra versão para a sua saída: tinha perdido o interesse porque 

não podia mais “entrevistar os suspeitos na delegacia. Depois disso, minha função ficou 

restrita à apresentação” (CORREIO BRASILIENSE, 2002, não paginado). O fato é que tal 

esclarecimento foi contestado e de “perseguidor e inquisidor de bandidos, Rezende tornou-se, 

inacreditavelmente, um procurado pela justiça [...]. Tal ocorrência pode ter sido, de fato, o 

real motivo do ex-apresentador do Linha Direta ter deixado o cargo e a Globo” (OLIVEIRA, 

2014, p. 83). Ainda sobre a trajetória profissional duas reportagens foram destaques na 

carreira de Rezende:  

 

[...] 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. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 82). 

 

A oralidade popular e direta do apresentador – vem da tradição radiofônica - e é um 

aspecto desse tipo de programa. Uma característica que deve ser ressalta na apresentação do 

telejornal Cidade Alerta é o “estilo de caça aos „bandidos‟, adotando uma postura firme com 

comentários veementes sobre o mundo do crime. Rezende não economiza nas palavras, na 

oratória e muito menos na expressão corporal para manter a audiência” (OLIVEIRA, 2014, p. 

83). Sobre os gestos agressivos e os comentários, o autor enfatiza que: 

 
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 estratégica do programa, uma maneira de 

endereçamento comum ao 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 audiência. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 83). 

 

O tipo de “jornalismo-denúncia”, que é apresentado pelo Cidade Alerta, “transmite a 

ideia de que faz uma prestação de serviço à sociedade, delatando os abusos e transgressões 

sociais que podem estar acontecendo ou que possam vir a acontecer” (OLIVEIRA, 2014, p. 

27). Nesse sentido, é importante salientar que esse tipo de jornalismo compromete o 

compromisso com a verdade, o interesse público, além de reduzir a conteúdos que não trazem 

conhecimento e nem tem responsabilidade social com o que é exibido. O jornalismo policial 
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tem disseminado e reproduzido questões que não trazem reflexão crítica e em nada 

acrescentam de efetivo para a sociedade. O serviço público que o jornalismo deve prestar fica 

comprometido. Traquina (2012) questiona porque as notícias são como são e até que ponto os 

jornalistas são realmente livres para trabalhar. 

 
A resposta teórica [...] reconhece uma “autonomia relativa” do jornalismo, mas 

reconhece também que a atividade jornalística é altamente condicionada. Muitas 

vezes o trabalho jornalístico realiza-se em situações difíceis, marcadas por múltiplas 

incertezas. O trabalho jornalístico é condicionado pela pressão das horas de 

fechamento, pelas práticas levadas a cabo para responder às exigências da tirania do 

fator tempo, pelas hierarquias superiores da própria empresa, e, às vezes o(s) 

próprio(s) dono(s), pelos imperativos do jornalismo como um negócio, pela brutal 

competitividade, pelas ações de diversos agentes sociais que fazem a “promoção” 

dos seus acontecimentos para figurar nas primeiras páginas dos jornais ou na notícia 

de abertura dos telejornais da noite. (TRAQUINA, 2012, p. 25). 

 

O fato é que tanto os fatores internos quanto os externos constroem a notícia. Desde 

a escolha dos entrevistados até a decisão do que será ou não noticiado passa pelo critério de 

uma produção. Com todas essas escolhas o jornalismo tem se tornado um “negócio e as 

notícias uma mercadoria que tem alimentado o desenvolvimento de companhias altamente 

lucrativas” (TRAQUINA, 2012, p. 27). O que referenda a desinformação do telespectador que 

pensa que está sendo informado, mas na verdade não tem informação nenhuma, são apenas 

casos de violência contados sem informar sobre a violência do país. Não há informação 

concreta, as notícias exibidas trazem apenas fatos e comentários desconexos sem 

contextualização. 

Rezende era o âncora oficial, mas aos sábados outros apresentadores da emissora se 

revezavam na condução do telejornal. Além dos repórteres e a produção, quem também 

colaborava com o Cidade Alerta era o comandante Hamilton e o consultor jurídico Percival de 

Souza apelidado de Faraó. O comandante só aparece quando Rezende chama, geralmente, tem 

algum caso de flagrante ou alguma ocorrência que aconteceu naquele momento. Durante os 

dias da pesquisa foram 4 (quatro) vezes que o Comandante apareceu trazendo sempre fatos 

sem apuração com pouca ou quase nenhuma informação. O piloto fica rastreando a notícia 

como diz Rezende e quando avista algo de incomum é chamado para repassar o que vê do alto 

de um helicóptero. Como foi o caso que ocorreu no dia 20/03: 

 
Comandante Hamilton: Boa Marcelo, boa tarde a todos! Estamos aqui na região do 

Butantã. A informação nós que temos Marcelo é que foi uma ocorrência envolvendo 

um policial. Ele foi atingindo por umaaaaa... de acordo com a informação parece que 

foi uma faca inclusive, ele foi atingido. O corpo de bombeiro está no local, tem o 

Águia 21 que está girando aqui em cima, aguardando informações lá de baixo. Não 

sabemos o estado dele Marcelo, se é grave, por isso que o águia está girando para 

ver se haverá necessidade de levá-lo. A gente não tem maiores detalhes quem 
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atacou, foi tentativa de assalto ou que teria acontecido, mas o fato é que o policial 

foi atingido aqui na região do Butantã. E agora lá embaixo tem todo o aparato para 

salvá-lo, ou seja, levá-lo o mais rápido para o hospital, Marcelo.  

 

Nesse exemplo acima é possível constatar a falta de detalhes do que realmente 

aconteceu na região, de apuração, de contextualização do fato. E é tão visível que o próprio 

Rezende se sente na obrigação de fazer um comentário no sentido de aprofundar a informação 

para que seja repassada para o público. O constrangimento é tanto que Rezende até expõe o 

câmera na tentativa de desconversar sobre o assunto. Esse é um dos exemplos do furo 

jornalístico que na ânsia de ser o primeiro a divulgar no telejornal não consegue o básico do 

fato, que seria o lead, para que seja retransmitida. 

 

Rezende: Então você vai vendo aí um policial acaba de ser... levou uma facada e a 

partir daí é o que nós vamos esperar o comandante Hamilton aprofundar a 

informação pra que a gente então possa tocar... tocar a informação para frente com 

toda a precisão possível enquanto o nosso comandante Hamilton sempre brilhante... 

você vê aí o lente nervosa  que tá tentando comprar uma casa nessa região ela tá 

escolhendo pelo telhado. Corta pra mim! O sujeito tem que tá na notícia, não, ele 

fica assim! (Gestossss - abre e fecha a mão)... Sabe criança que a criança dá 

brinquedo e fica pra lá e pra cá até quebrar? Por isso que é o prejuízo que ele dá pro 

pobre comandante Hamilton que eu nem conto, por semana é um negócio 

enguiçado... ele é sobrinho do comandante Hamilton, por isso.  
     

Outro personagem do telejornal é o jornalista investigativo, advogado e escritor 

Percival de Souza que dividia com Rezende os comentários de alguns casos exibidos no 

telejornal e “tirando dúvidas a respeito de crimes, punições, artigos judiciais, ou até mesmo 

emitindo juízo de valor sobre determinado assunto” (OLIVEIRA, 2014, p. 94). Essa é mais 

uma tentativa do telejornal de demonstrar que presta um serviço social a sociedade com 

responsabilidade já que se utiliza de um especialista em criminalística para ajudar os que 

necessitam. Para Oliveira (2014, p. 94) recorrer ao Percival prova que o telejornal queria 

“legitimar o seu discurso e o seu papel de benemérito da sociedade”.  

 

O fato de 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 ao papel de ancoragem 

desempenhado por Rezende. (OLIVEIRA, 2014, p. 94).  

 

   Não são todas as reportagens que o Rezende faz os comentários. Quando o 

apresentador não tem uma narrativa de telenovela para exibir então outra estratégia utilizada é 

que, em poucas palavras, mais a exibição de algum vídeo de personagens (como cachorro 

farejador, um papagaio emitindo som sirene, um canário, uma cacatua ou mesmo algum 

desenho em computação gráfica) chame a reportagem e mostre como se fosse eles que 

contassem o acontecimento e os repórteres fizessem a matéria depois. Isso ocorria sempre 
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antes de reportagens com poucas informações. A utilização desses personagens não 

acrescenta em nada, apenas é vista como um momento de descontração dentro do telejornal. 

 

Telejornal dia 20/03 

 
Reportagem: Ladrões de luxo: brasileira chefe do bando.  
 

Antes de transmitir a reportagem, Rezende exibe a 

imagem de um cão farejador apelidando-o de Mamadôdô. 

 

 

 

 

 

 

Rezende: (diz para a produção)... dá a imagem 

dela,  dela presa. Aí ó... essa é Priscila, ela, dessa 

vez ela estava indo assaltar na Argentina. Só num 

primeiro momento, a polícia já recuperou cinco 

milhões de reais, dinheiro que só Percival conhece. 

(mostra aí)... olha a gangue dela. Olha aí... isso... 

toda dinheirama dela: joia, apartamentos de luxo, 

restaurante... repara: eles assaltam  há 15 anos e ela 

agora, finalmente, foi presa. Mas foi presa graças a 

quem? Presa porque Mamadôdô entrou em ação... 

(música de suspense de fundo e a Imagem de um 

cão farejador) Rezende:- Conta pra mim 

Mamadôdô... 

 

 

 

 

Reportagem: Assaltantes dormindo, cansados. 

Também antes de exibir a reportagem, Rezende mostra 

um papagaio emitindo um som similar a uma sirene de 

carro de polícia que ele chama de Macambira. 

 

 

 

 

 

Rezende: – Oooolha esses...  ó... não faz barulho, 

não, para não acordar. Eles estão cansadinhos. Ó... 

pssiii, silêncio!... “Óoooia” que sono! Esse acordou 

agora, olha!... Por que é difícil essa vida de ladrão. 

O cara rouba muito não tem descanso, não tem 

folga... é dia e noite, ó... (imagem dos rostos de 

cansaço dos bandidos) agora na cadeia, ó que 

soninho... que soninho! Eles foram presos, sabem 

como? Ele disse assim: “vamos fazer o último 

assalto, porque nós já estamos assaltando já tem 

umas 10 horas e eu tô com sono”. Aí eles foram...  

– Óia que cara de coitado! - Resumo: só que eles 

foram assaltar duas militares da aeronáutica com 

um facão e um revólver de brinquedo. Pergunta se 

ia dar certo, né? Conta para mim, Macambira. 
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Reportagem: Golpe dos carrões: pai e filho na cadeia. 

Para chamar a reportagem, o apresentador exibe um 

canarinho belga andando e fazendo um som de latido que 

ele apelidou de Cipolone. 

 

 
 

 

 Rezende: - Aí... aí, ó..  Vai vendo o que 

aconteceu: eles montaram uma arapuca de compra 

e venda de carro de luxo, quando a pessoa ia pegar, 

já era. Encontrava tudo fechado. Quem 

descobriu?... Mostra aí o canarinho belga. (Imagem 

de um canário branco andando e um som de 

latido). Esse canarinho belga aí é o Cipolone, que 

acha que é cachorro, ó... (Voz de alguém a 

produção) - Pode?  [expressão incompreensível]. 

Conta pra mim, Cipolone. 

 

Reportagem: Pânico na festa: menino de 13 anos refém 

de ladrões. 

 

No vídeo, antes da reportagem, exibe um cão colocando 

um capuz e o chamou de Mamadôdô. 

 

 

 

Rezende: (fala com a produção) - Me dá a imagem 

aí, vai.  Vamos lá, meu garoto. Boa! Você vai 

vendo aí. São dois. Eles entraram numa festa de 

uma família para roubar todo mundo, não foram 

linchados por uma razão. Mostra... (Vinheta: 

Mamadôdô - cão com capuz caracterizado de um 

investigador). Rezende: – Não foram linchados 

porque Mamadôdô tava lá. Conta para mim, 

Mamadôdô... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reportagem: Polícia prende falso adestrador por roubar 

cães. 

 

No vídeo, antes da reportagem, exibe Cipolone emitindo 

som de latido de cachorro. 

 

 

Rezende: - E esse aí que vocês... esse três com 

goma aí,   chama Marcelo, vê se pode. Ele foi preso 

sabe porquê?  Mostra aí o que que ele prendeu.  

Mostra para mim. Ele foi preso. Ele foi preso...esse 

cara... aí, ó... aí, ó... ele roubou... ele era desses 

caras que leva cachorrinho para passear. Ele levou 

quatro e roubou os cachorrinhos. Vê se é possível. 

Aí tem um tem um... tem um pardal. (fala com a 

produção) Mostra meu Pardal. (A imagem do 

pardal andando é exibida) Cipolone acha que é 

cachorro. Foi Cipolone que salvou. Conta pra mim, 

Cipolone. 
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Telejornal do dia 21/03/2017   

Reportagem: Dupla só gosta de condomínio de luxo.  

 No vídeo, antes da reportagem, exibe um cão colocando 

um capuz e o apelidou de Mamadôdô. 

 

 

Rezende: - Você vai vendo aí dois presos. E do 

que eles são? Eles só entram para roubar 

condomínios de luxo. Quem descobriu eles? 

Mostra quem descobriu eles, mestre Edu. Conta pra 

mim, Mamadôdô...”. 

 

 

Telejornal dia 23/03 

 

Reportagem: Polícia prende família envolvida em 

pedofilia. 

 
Rezende exibe mais uma vez Mamadôdô. 

 

 

Rezende - Você vai vendo aí, ó... são quatro presos 

pela Polícia Federal. Vai passando... tudo da 

mesma família que é uma quadrilha de pedofilia. 

Pra ter uma noção eles distribuíam site... em sites 

internacionais  imagem de criança e  adolescente. 

Quando eles não encontravam aqui crianças, 

adolescentes e tal, eles usavam as crianças da 

própria família. Vê se é possível. E aí quem 

investigou? (Vinheta do investigador: um 

cachorro). Conta para mim, Mamadôdô. 

 

 

 

 

 

 

Reportagem: Dupla presa praticou três crimes no mesmo 

dia. 

 

Antes da reportagem exibe a imagem desse cachorro em 

computação gráfica. 

 

 

Rezende: Olha o que é o ciúme. (som de um 

animal rosnando e aparece a animação de um 

cachorro que se comunica com o apresentador 

com latidos).  Você tá com ciúme do Mamadôdô?  

(au - latido do cachorro) Mas é muito? (au, au). 

Fazia tempo que você tava descansando. Você viu? 

Mamadôdô quer assumir o teu lugar, é isso? Quer 

assumir o lugar? Então fique em pé... fica em pé 

pra eu conversar contigo. Ó, eu vou te colocar num 

negócio bom, quer ver? São dois caras... estão ali, 

ó...(olha para o painel atrás e aponta para a 

imagem)...aqueles dois caras foram presos. Você 

não olha pra trás... eu estou mostrando pra você, 

mas você não olha, vai fazer o quê? Resumo, o que 

acontece... deixa eu falar uma coisa pra você: são 

dois caras, eles sequestram... assaltam (a animação 

do cachorro solta um miado). Vou mandar você lá, 

tá bom?  Mas você continua com medo? (Miaaau – 

faz o anime cachorro). E... mas vai assim mesmo... 

é... conta lá, Barra Funda... 
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Reportagem: Tiroteio: ladrões baleados em confronto. 

Também antes de exibir a reportagem, Rezende mostra 

um papagaio emitindo um som similar a uma sirene de 

carro de polícia que ele chama de Macambira. 

 

 

Rezende – (Imagens de uma perseguição policial 

com tiroteio). Você vai vendo o  tiroteio entre 

ladrões de carro e a Polícia... ladrões de carga e a 

Polícia. Os PMs estavam seguindo quando eles 

tinham roubado o furgão... Repórter: Muito tiro 

aqui agora... (repórter com voz ofegante de quem 

está correndo). Os policiais largaram as motos 

aqui, ó... Vão vendo...Repórter: Os policiais 

largaram as motos aqui, ó.. Rezende: E estão 

correndo. Dois bandidos...dois bandidos vão ser 

feridos e um vai ser preso... Conta pra mim, 

Macambira... 

 

Reportagem: Rolezinho do crime: carona no carro 

roubado. 

Antes da reportagem aparece no vídeo a imagem de uma 

ave andando e emitindo um som de um latido. 

 

 

Rezende - Esses quatro aí sentados... esses quatro 

aí roubaram um carro...roubaram o carro... a polícia 

mandou parar, eles saíram em disparada. Oito... 

oito quilômetros de uma perseguição até que eles 

entraram numa rua sem saída. Quando eles 

entraram na rua sem saída, eles... acredita que eles 

ainda tentaram atropelar os guardas? Exatamente 

isso. Conta para mim, Cipolone. (aparece a 

imagem de uma ave andando e emitindo um som 

semelhante a um latido). Então, conta. 

 

 

 

 

Reportagem: Torcedores presos em operação gigante. 

Carro emite som antes da apresentação da reportagem. 

 

 

 

 Rezende - E aí... aí é assim... (Anime de um carro 

de polícia entrando no estúdio, em velocidade, com 

aspecto de diligência e freia ao lado do 

apresentador). Vem cá, todo mundo hoje resolveu 

voltar, é? (o anime carro/ emite som de aceleração 

simulando uma comunicação com o 

apresentador)... é mesmo? (carro anime acelera 

em resposta). Você tava  com saudade de mim, é C 

... e de Percival? Nenhuma? Coitado do Faraó. 

Você tava na tal operação no Rio? Tava? (carro 

anime acelera em resposta)... é? prenderam muita 

gente? (carro anime acelera em resposta). Foi 

daqueles caras ... é... foi  uma operação no Rio,  da 

polícia lá do Rio de Janeiro que prenderam os 

cinco sujeitos acusados da morte... foi de um 

torcedor do Botafogo, não é isso? (carro anime 

acelera em resposta). Exatamente isso. Era um 

jogo entre Botafogo e Flamengo... um torcedor foi 

morto, ali no Estádio, fora do Estádio... não foi 

isso? (carro anime acelera em resposta). Então, faz 

o seguinte, conta para mim Malloy... (O carro/ 

anime, sai de cena acelerado).  
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As edições para a análise correspondem a 4 (quatro) programas exibidos de 20/03/ a 

23/03/2017 que foram gravados durante a transmissão na televisão. Os telejornais têm tempos 

variados de exibição: (dia 20/03 – 2h 29 min. na primeira parte e 50 min. 49s para na segunda 

parte; dia 21/03 com 49min 18s na parte 1 e a parte 2 com 24min 51s; dia 22/03 com 1h 5min; 

dia 23/03 com 2h09min09s e dia 24/03 com 2h10mim36s). Para análise foram selecionadas 

apenas as cabeças, os comentários e as participações do comentarista Percival de Souza e do 

Comandante Hamilton no helicóptero Águia Dourada. As reportagens foram excluídas já que 

o foco da dissertação era o formato sensacionalista e a imagem de si (ethos) que o 

apresentador transmite/exibe durante o telejornal. No final da dissertação há uma transcrição 

com todos os programas analisados. 

 

5.1 Ethos: a imagem de si do Marcelo Rezende – a mudança de postura e de perfil do 

apresentador 

 

Segundo Fechine (2008, p. 69) “é possível indicar, especialmente a partir dos anos 

90, uma tendência geral à personalização desses apresentadores, provocando, assim, também 

uma mudança na própria retórica dos telejornais”. Antes, como a própria autora diz, os 

apresentadores se limitavam a ler apenas as notícias “com atitude distanciada” o que chamou 

de “locutor de notícias”, hoje o/a âncora se posiciona enfaticamente sobre alguns fatos. Essa 

mudança de postura do apresentador de telejornal vai interferir e intervir diretamente também 

no formato do telejornal, já que o apresentador é a “cara” do programa que comanda. Nesse 

sentido, a objetividade e a imparcialidade, muitas vezes, ou melhor, já não existem neste tipo 

de telejornal, já que os apresentadores emitem opiniões e posturas ideológicas em nome 

soluções para o povo. 

 
Hoje, é cada vez mais fácil apontar apresentadores de telejornal que esbravejam 

contra os políticos ou criticam duramente as instituições cobrando “soluções” em 

nome do “povo”, evidenciando com clareza posturas ideológicas. Há ainda outros 

que, assumindo um estilo mais descontraído, fazem brincadeiras com a equipe ou 

com o próprio espectador, revelam situações do seu cotidiano (a reação que tiveram 

com a vacina conta gripe, por exemplo), comportamentos privados (o que faz 

quando está de folga, por exemplo) e gostos individuais (o time pelo qual torce, por 

exemplo) em meio aos comentários feitos às reportagens apresentadas pelo 

telejornal. (FECHINE, 2008, p. 69). 

 

Um exemplo desse tipo de jornalismo é o telejornal Cidade Alerta. Nele o ex- 

apresentador Marcelo Rezende tem uma postura exatamente como é descrita acima. Um 

exemplo é o telejornal do dia 20/03/2017 em que a reportagem cuja manchete Fim do amor: 

estudante é morta pelo namorado, o apresentador emite uma opinião relatando como pensa 
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alguém que decide matar uma pessoa. A crítica é explícita a legislação e, consequentemente, 

ao Poder Legislativo que não modifica o Código Penal, que é do ano de 1940. Além disso, 

descreve a sensação de impunidade para as vítimas e os benefícios que a lentidão da justiça 

gera para os agressores. O âncora ainda consegue comparar tudo isso com a corrupção na 

política que também gera a mesma indignação e tem fins parecidos: nada de efetivo acontece 

para realmente por um ponto final nessas atrocidades. No ato de linguagem emitido pelo 

apresentador é possível identificar também a intencionalidade que o EUc (Rezende) constrói 

no discurso tentando claramente convencer o TUi (telespectadores). Em outras palavras, na 

produção do discurso o EUc fabrica um TUd, ou seja, um destinatário ideal tentando-o 

convencer que a política e justiça são negligentes. Nesse discurso, quem o sujeito 

comunicante (EUc) pensa que vai encontrar é esse destinatário (TUd) para corresponder com 

suas expectativas, mas EUc também se depara mesmo é com o TUi (e não o TUd fabricado 

pelo EUc), representado pelos telespectadores, que podem ou não concordar com o que foi 

exposto. Se concordarem, o TUi aceita a imagem que EUc apresentou ao Sujeito Destinatário 

(TUd), se não rejeita. Nesse trecho, especificamente, não será possível identificar já que o 

foco dessa pesquisa não diz respeito ao telespectador (TUi), mas em outros fragmentos é 

possível associar, sem a pretensão de oficializar o resultado de modo científico, porque para 

isso precisaríamos de mais estudo sobre audiência, um exemplo, dessa identificação do TUd 

com o TUi são os apelos realizados por Rezende para que os telespectadores liguem e 

denunciem se virem tal acusado havendo uma correspondência quanto ao pedido (ao longo do 

texto detalhar-se-á mais sobre esse aspecto). Veja abaixo o trecho correspondente ao discurso 

do apresentador
35

 com relação à manchete Fim do amor: estudante é morta pelo namorado: 

 
Rezende: Vou explicar qual é: não é só o homem ser rejeitado, essa é uma parte da 

história, mas tem uma outra parte da história. Como esses caras já viram que no 

Brasil matar não acontece nada, no Brasil, matar significa a mesma coisa que um 

político roubar, não acontece nada -  tanto é que tem mais de 100 no Supremo 

                                                 
35

 Esse trecho da fala do apresentador é a que antecede a quarta reportagem do dia 20/03/2017. A totalidade do 

trecho é: Rezende: - E você vai vendo, se ali ele faz essa covardia, aqui vai ser uma covardia quase idêntica. Os 

dois são estudantes de direito, se conhecem na faculdade e começam um namoro. Um namoro que para ela já 

deu. Ela quer seguir em frente a vida, mas Luís diz: “não, não, somos nós dois agora”. Naquele dia ela sai da 

faculdade e Luis vai acompanhando Ivone. Ele tenta, tenta, tenta, tenta reatar o namoro e ela diz: “não, não, 

não”. E esse não a levará à morte. Por que? Por uma razão... por uma razão... sabe qual é a razão? Vou explicar 

qual é: não é só o homem ser rejeitado, essa é uma parte da história, mas tem uma outra parte da história. Como 

esses caras já viram que no Brasil matar não acontece nada, no Brasil, matar significa a mesma coisa que um 

político roubar, não acontece nada -  tanto é que tem mais de 100 no Supremo Tribunal Federal e ninguém, (né?) 

coloca os caras para serem julgados. E aqui a mesma coisa: o sujeito então se sente rejeitado e pensa assim: “tá 

bom, vou preso, tenho o direito de recorrer em liberdade. Vou ficar preso 4, 5 dias, sou primário e como eu sou 

primário vão deixar eu responder o processo em liberdade. O julgamento dura, pelo menos, até a hora de chegar 

a 5, 6 anos se eu for condenado eu tenho direito a recorrer em segunda estância em liberdade, demora mais 4, 5 

anos... até lá eu já mudei de vida, mudei de cara, mudei de tudo.” E é exatamente por isso... Põe no Cidade. 
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Tribunal Federal e ninguém, (né?) coloca os caras para serem julgados. E aqui a 

mesma coisa: o sujeito então se sente rejeitado e pensa assim: “tá bom, vou preso, 

tenho o direito de recorrer em liberdade. Vou ficar preso 4, 5 dias, sou primário e 

como eu sou primário vão deixar eu responder o processo em liberdade. O 

julgamento dura, pelo menos, até a hora de chegar a 5, 6 anos se eu for condenado 

eu tenho direito a recorrer em segunda estância em liberdade, demora mais 4, 5 

anos... até lá eu já mudei de vida, mudei de cara, mudei de tudo.” E é exatamente por 

isso... 

 

O texto verbal do apresentador é alinhado com sua performance cênica, elementos 

que são definidos por Oliveira (2014) como modo de endereçamento. No fragmento acima o 

apresentador não tem gestos agressivos, mas a irritação no tom de indignação é perceptível. 

Esse tom é denominado de sensacionalista e inquisidor. Essa crítica explícita a autoridade e a 

justiça por abuso ou negligência é uma característica presente nos comentários de Rezende e 

segundo Oliveira (2014, p. 90) “o programa assume o lugar de prestador de serviço para a 

sociedade de forma alerta e vigilante”. 

 
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 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 realizado pelo tribunal mediático instaurado 

pelo telejornal. (OLIVEIRA, 2014, p. 95). 

 

Ainda sobre a citação de Fechine (2008) no início desse subtítulo identifica-se essa 

irritação do apresentador com críticas e cobrança de soluções durante todos os telejornais 

analisados durante a pesquisa. Como exemplo, também no dia 20/03/2017 na reportagem O 

maníaco sexual: ele não para de atacar
36

 no diálogo com Percival o apresentador deixa claro 

sua opinião e ainda diz que o caso exposto deve ser enquadrado como tentativa de homicídio. 

Mais uma vez declarando abertamente sua postura ideológica. 

 
Rezende: Amor. Amor que mata, amor que maltrata, realmente, não são amores. Na 

veerdade, o grande e grave problema pra vida dessa menina é que já, já ele sai da 

cadeia. Se não colocarem ele como Lei da Tortura, tentativa de assassas... o cara que 

pega um ferro pra mata... pra torturar alguém, na verdade isso pra mim é tentativa de 

homicídio. Pra você também ou não? (apresentador fala e aponta para Percival). 

 

Logo em seguida, quem emite seu ponto de vista é o Percival: 

 
Percival (Faraó): Exatamente. Ela tá de um jeito que... ela fica subnutrida, não é 

alimentada... ela pode morrer até por inanição ali dentro, mantida naquele cárcere 

privado dias e dias consecutivos. Agora Marcelo, nenhuma mulher precisa se 

                                                 
36

 Essa mesma reportagem será reexibida no final do telejornal. 
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submeter a essas vontades malucas de um homem desse tipo, não é? Porque tem 

oportunidade de se mandar de lá, de fugir... não precisa... porque ficar prisioneira 

voluntária? 

 

Esse pensamento do Percival vai desencadear outra opinião do Rezende quanto à 

vítima, que deve ser considerada, que é o medo de agir para se livrar daquela situação, mas ao 

mesmo tempo sugere que o agressor seja julgado e depois morto. Nesse paradoxo de entender 

o lado da vítima que não tem condições de agir por insegurança e de insinuar a pena de morte 

para o marido dela, que é constitucionalmente proibida no Brasil, o EUc (apresentador) 

transmite ao TUi uma pista do ethos criado pelo apresentador. Segundo a Constituição da 

República Federativa do Brasil no art. XLVII não haverá pena de morte, salvo em caso de 

guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX. Aqui há um diálogo entre o apresentador e o 

Percival. O EUc na primeira citação é o Rezende sugerindo em que categoria deve ser 

enquadrado o caso relatado na reportagem. Esse EUc agora aponta para o Percival que é o 

TUi. Nesse ato de linguagem o TUd (fabricado pelo EUc) vai coincidir com o TUi e ao 

terminar de ouvir o discurso começa o diálogo concordando com o EUc, mas quando o 

Percival diz “Agora Marcelo, nenhuma mulher precisa se submeter a essas vontades malucas 

de um homem desse tipo, não é? Porque tem oportunidade de se mandar de lá, de fugir... não 

precisa... porque ficar prisioneira voluntária?”, o TUi (que aqui será Marcelo) entra na cena e 

discorda do EUc (Percival). Aqui há o posicionamento claro de que o EUc não tem domínio 

sobre o TUi (Percival). O TUi age conforme a sua interpretação e pode até transgredir como 

foi o caso exposto. Além de permitir verificar na prática que o EUc e o TUi não são fixos, 

movem-se e trocam de sujeitos a todo momento.  

 
Rezende: Às vezes, Perci, a gente falando daqui é muito simples, mas as condições 

do ambiente, a possibilidade de sair, o medo dum débil mental desse ter alguém 

vigiando ou ele próprio dando uma [encerta? expressão inaudível] e vigiando. Quer 

dizer, é preciso ter um pouco de calma no sentido de tirar a culpa da vítima, porque 

numa circunstância dessa, isolada naquele corredor, é difícil a gente é.. 

é......imaginar que há oportunidade de fugir, porque o medo tá dentro da gente. É o 

medo que vai nos consumindo. Portando, não sei. Agora eu sei de uma coisa: no país 

que eu inventei, esse três com goma aí não ia durar três dias. Era julgar e fim de 

festa. 

 

E o diálogo continua, porque o EUc vai emitir um novo comentário e nesse processo 

de produção da fala o EUc cria uma imagem de enunciador (EUe) que vai representar sua 

intencionalidade. Já o TUi na sua interpretação vai também construir um enunciador como 

uma hipótese de intencionalidade do EUc. Na fala o EUc vai demonstrar que a prática é 

diferente da teoria, ou seja, falar é fácil, fazer que é difícil, numa tentativa de fazer o TUi 

concordar com ele, mas o Percival não responde (sequer a câmera mostra). Charaudeau 
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(2008) diz que ao fazer uma pergunta o EUc supõe que o TUd vá responder, já que é proposto 

um contrato de “pergunta-resposta”, mas o problema é que o EUc não espera que mude o 

contrato e não responda como o Percival (TUi) fez. Quando isso acontece o EUc passa por 

uma situação de vexame. 

 
O TUi pode responder com um sim ou um não, o que não muda nada no contrato. 

Nesse caso, TUi aceita colocar-se no mesmo lugar e espaço do TUd. Mas TUi 

poderia decidir não responder. Nesse caso ele recusaria o contrato de fala, não se 

identificaria com o TUd e, com isso, certamente, faria o EU passar pelo vexame de 

ter sua pergunta ignorada. (CHARAUDEAU, 2008, p. 46). 

 

Ainda sobre esse mesmo trecho do telejornal do dia 20/03/2017, Rezende ao exibir a 

reportagem utiliza-se de poucos gestos com a mão e um tom mais brando, sem exaltações ao 

falar da vítima. É possível identificar também que ao tomar conhecimento do teor de violência 

cometido pelo acusado o apresentador faz um comentário utilizando-se de uma expressão 

pejorativa denominando Rodrigo (acusado) de débil mental. De acordo com Oliveira (2014, p. 

87) “o uso de expressões [...] carregadas adjetivação é uma constante. Rezende costuma se 

referir aos acusados de crimes [...] como: „bandidos, assassinos, estupradores, criminosos, 

cretinos, caras de pau, monstros, drogados, pervertidos‟, entre outros adjetivos”.  Outro ponto 

que chama a atenção é, novamente, o pedido de pena de morte para o acusado propondo que o 

mesmo seja julgado e depois morto: “-Agora eu sei de uma coisa: no país que eu inventei esse 

três com goma aí não ia durar três dias. Era julgar e fim de festa”. Claramente incitando a 

violência e fazendo a apologia ao crime que são situações previstas no Código Penal 

(Decreto-lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940) nos artigos 286 e 287 que tem como 

penalidade a detenção, de três a seis meses, ou multa. Essa questão da pena de morte 

apresentada nas falas do apresentador foi analisada por Oliveira (2014) como um 

posicionamento ideológico e político para solucionar o problema da violência, o fato é que 

esse ponto de vista não reflete holisticamente o impacto causado pela violência e suas 

consequências, ou seja, não dimensiona todas as outras áreas que já foram atingidas pelo 

fenômeno. 

 
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 referência 

a outros problemas que geram violência, como um sistema educacional precário, má 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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distribuição de terra e renda, problemas habitacionais e de saneamento, etc. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 92). 

 

No dia 21 de março o apresentador antes de exibir a reportagem Alívio: maníaco da 

“biz      ” é preso em casa já começa a julgar pela “cara” do acusado e depois de contar o 

fato relata como solução para resolver o problema a pena de morte. 

 
Rezende: – E nós...olha a cara do três com goma, vai vendo... vai vendo a cara a 

cara do sujeito. Põe ele aí movimento. Esse cara foi preso em casa. Ele é casado, tem 

uma filha. Tem uma filha, eu acho que sim. Ele... ele violentou, pelo menos, dez 

mulheres no Paraná. E para ele não tinha negócio de idade, não. Você imagina: 

casado, uma filha... foi preso em casa na maior boa. A polícia já o vinha 

investigando desde janeiro. E começou... muitas mulheres começaram a postar as 

características dele. Ele já foi reconhecido por oito mulheres que ele violentou. E a 

pergunta que eu te faço é a mesma: faz o que com sujeito desse? Põe para dentro da 

cadeia para depois ele sair fazer o mesmo? Tá errado. No país que eu inventei, ele 

tinha que ir para a pena de morte, porque esse aí não tem recuperação. Põe no 

Cidade. 

 

 Outro caso que o apresentador pede a pena de morte é exibido no dia 22 de março. 

Ao relatar a história do Cárcere privado: marido tortura mulher em casa para os 

telespectadores, Rezende fica tão indignado que diz “mas no país que eu inventei esse ia ser 

condenado três vezes à pena de morte, porque não é possível... ele trancava esposa, dessa 

maneira que eu e você estamos vendo”. 

 
Rezende: – Certinho. Deixa eu contar uma história aqui. (mostrando a imagem de 

uma menina no painel). Essa menina aqui tem 17 anos de idade e um sonho. Um 

sonho de conhecer o mundo. E para conhecer o mundo ela tá estudando muito para 

ver se consegue, consegue de graça, um... um intercâmbio nos Estados Unidos, 

assim ela vai aprender inglês melhor a pergunta que eu te faço é... que Deus me 

perdoe, mas no país que eu inventei esse ia ser condenado três vezes à pena de 

morte, porque não é possível... ele trancava esposa, dessa maneira que eu e você 

estamos vendo e ela já não tava aí,(né?) ela ficava aí, ele saia... ele dizia  o seguinte: 

-“se porventura, algum dia eu te desamarrar, entrar alguém aqui, você contar, eu não 

vou matar você, não, eu vou matar sua família toda”. Assim, desse jeito, ela já 

estava há um mês...um mês ele a mantinha assim, aqui em Campinas, na cidade de 

Campinas a uma hora e meia de São Paulo. É possível? Ah! Um dia o Brasil vai ser 

o país que eu inventei. Põe no Cidade. 

 

Diante dos comentários e posicionamentos expostos é possível identificar a imagem 

que o apresentador construiu diante do público, já que segundo Amossy (2005, p. 9) “todo ato 

de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si”. A própria autora ainda 

salienta que são nessas “trocas verbais corriqueiras e mais pessoais” que a apresentação de si 

revela e que “frequentemente, à revelia dos parceiros”, “não se limita a técnica aprendida, a 

um artifício” (AMOSSY, 2005, p. 9). 

Nesse sentido, os julgamentos sem argumentação são expostos ao longo do telejornal 

sem embasamento concreto. Em mais uma cabeça de reportagem do dia 20/03/2017, Rezende 
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já está próximo à tela do televisor e utilizando o gesto de estalar os dedos “como se fosse num 

passe de mágica” aparece uma foto/imagem de outro homem. O telespectador não é avisado 

que se trata de outro caso/reportagem - O maníaco das bolsas: 50 mulheres atacadas. O 

apresentador, imediatamente e sem relatar a história do homem, já começa a julgar pela 

“cara” do acusado dizendo: - “Mas esse aqui é... esse... olha a cara. Não me diz legal. Olha 

pra cara e me diz... ele tá causando um pânico aqui – agora foi preso – ele tá causando um 

pânico aqui no interior... aqui, na grande São Paulo”. Esse discurso preconceituoso é 

comentado por Oliveira (2014, p. 90) ao analisar outros apresentadores que também fazem 

“uso de expressões populares e o uso de adjetivação e incriminação dos acusados. Marcelo 

Rezende ironiza e dá apelidos aos acusados de estupro”. Ainda sobre esse fato, o apresentador 

na sequência continua expondo o acusado com vários apelidos pejorativos que, geralmente, 

são associados erroneamente a homossexuais. Veja: - “E aí, o que acontece: ele tem uma tara. 

Mostra a tara dele aí, Edu, por favor. Olha aí, a tara dele é por bolsa. Vai vendo... se 

Mariquin... olha... é bolsa. Zé Maricota quer bolsa”. O nome do acusado só é revelado na 

reportagem, porque nos comentários do apresentador apenas apelidos dados pelo âncora são 

apontados. Trata-se de Fábio de 30 anos. Esses comentários do apresentador com apelidos e 

julgamentos/análises já demonstram mais um discurso preconceituoso e um pré-julgamento 

apenas diante da aparência do acusado e, além disso, também vai revelando a imagem que o 

mesmo tenta repassar, mas ao mesmo tempo transmite uma representação de um profissional 

que se posiciona diante do que é exibido e parece trazer uma proximidade com o público. 

 
Segundo Machado, no modelo de telejornal “centralizado ou opinativo”, a voz do 

apresentador costuma se impor sobre as demais, emoldurando-as “com o crivo do 

seu comentário” (2000, p. 107). Neste modelo, do qual o jornalista Boris Casoy, 

com o seu TJ Brasil (SBT, 1988-1997), foi o precursor no telejornalismo brasileiro 

(Squirra, 1993), o apresentador coloca-se numa posição hierarquicamente superior, 

de tal modo que o telejornal parece que lhe pertencer. Nesse telejornal centralizado 

ou opinativo, investe-se, ao contrário da configuração anterior, na deliberada 

oscilação dos seus apresentadores entre um “eu” (indivíduo singular, um “dono da 

voz”) e um “não-eu” (um representante ou “porta-voz”) (Landowski, 1999). Produz-

se, a partir dessa oscilação, um discurso mais pessoal e, por isso mesmo, de maior 

empatia com o público em nome de quem os apresentadores passam, em alguns 

telejornais, a falar e a fazer “cobranças”. (FECHINE, 2008, p. 71). 

 

Fechine (2008, p. 69) comenta que antes os apresentadores eram discretos e tinham 

uma vida pessoal reserva, mas, atualmente, uma parte deles “se comportam como 

celebridades, sendo objeto frequente de revistas, sites e programas de TV dedicados aos 

“famosos” ou a fofocas do meio artístico”. Ainda segundo a mesma autora é possível 

identificar que “essa nova estratégia retórica sustenta-se na ênfase dada, agora, na construção 
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do éthos [sic] dos apresentadores por meio de procedimentos determinados preliminarmente 

pelas estratégias enunciativas dos telejornais” (FECHINE, 2008, p. 70). 

Amossy (2005) na introdução do livro Imagens de si no discurso já elenca o discurso 

como um construtor da imagem de alguém. Nesse sentido, apenas com o ato de falar já é 

possível identificar, elaborar uma imagem. A autora cita também o “estilo, as competências 

linguísticas e enciclopédicas e as crenças implícitas” como formas “suficientes para construir 

uma representação de sua pessoa” (AMOSSY, 2005, p. 9). E chama a atenção para a maneira 

de dizer, que segundo ela, “induz a uma imagem que facilita ou mesmo condiciona a boa 

realização do projeto, é algo que ninguém pode ignorar sem arcar com as consequências” 

(AMOSSY, 2005, p. 9). Essa imagem ou apresentação de si vai se revelar nessas trocas 

verbais, por isso ela não pode ser considerada apenas uma técnica.  

Para os antigos, o ethos – construção de uma imagem de si - garantia o sucesso do 

empreendimento oratório. Ao apontar os elementos da antiga retórica o francês “Roland 

Barthes define o ethos como „os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório 

(pouco importando sua sinceridade) para causar boa impressão: é o seu jeito [...]” (AMOSSY, 

2005, p. 10). Ao tomar a palavra “o orador enuncia uma informação e ao mesmo tempo diz: 

sou isto, não sou aquilo‟” (AMOSSY, 2005, p. 10). Quando se comporta assim o locutor 

demonstra que “é [...] ao caráter moral que o discurso deve, eu diria, quase todo seu poder de 

persuasão” essa afirmação resgata as ideias de Aristóteles, na Retórica segundo Amossy 

(2005, p. 10).  

Diante do quem vem sendo exposto, fica claro que o apresentador Marcelo Rezende 

criou uma imagem de si, um ethos na apresentação do telejornal. Para explicar o conceito de 

ethos é preciso recorrer à tradição filosófica grego-romana que distingue o termo de duas 

formas distintas: para Aristóteles e Cícero, o ethos, se mostra por meio do discurso, ou seja, 

uma pessoa virtuosa inspira confiança e para “Isócrates ou Quintiliano, era o resultado da 

imagem pública do orador, construída por fatores exteriores ao discurso, sobretudo os seus 

atributos morais (coragem, integridade etc.). Remetia, em suma, à reputação ou à fama do 

orador” (FECHINE, 2008, p. 72). Por causa deste último entendimento do ethos, Fechine 

(2008) salienta que é possível, em parte compreender, a “conivência das emissoras de TV 

com a glamourização dos seus profissionais de jornalismo, desde que essa imagem construída 

por outros meios que não o próprio telejornal lhes seja favorável” (FECHINE, 2008, p. 72). 

Neste trecho a autora ainda cita como exemplo o ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes 

que constantemente saíam nas revistas de celebridades. “Em outros tempos, apesar da sua 
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enorme popularidade, evitava-se a aparição de Cid Moreira – apresentador que se tornou a 

„marca‟ do JN – até mesmo nos programas da própria Globo” (FECHINE, 2008, p. 72). 

 
Hoje, ao contrário, o modo como os apresentadores constroem sua reputação junto 

ao público é, também, o resultado daquilo que se publica sobre eles em outras 

mídias ou até mesmo das suas aparições em outros programas de TV (dando 

entrevistas, por exemplo). Reforçando a importância dos fatores exógenos na 

construção da credibilidade, Pierre Bourdieu propõe também que a eficácia do 

discurso é determinada ainda pela instituição que o autoriza, assim como pela 

posição social daquele que o profere. (FECHINE, 2008, p. 72). 

 

A noção de ethos introduzida por Aristóteles tem sentido mais moral e político do 

que psicológico (AMOSSY, 2005). Segundo ele, as quatro formas de governo e o seus 

caracteres vão ter mais credibilidade e persuasão diante dos cidadãos se cumprirem a 

finalidade, por exemplo: a democracia se favorecer em seu discurso a liberdade; a aristocracia 

o respeito às leis; a tirania a defesa do país e a oligarquia a riqueza. Antes disso, esse orador 

vai precisar construir uma imagem de si, um caráter. Para isso terá que juntar suas crenças 

com a percepção e assimilação do auditório em relação ao seu comportamento e seu discurso. 

Só assim será possível medir a sua credibilidade.  

  
Esse caráter – ou, como diríamos hoje, essa “imagem” – do dirigente (ou de não 

importar qual orador que participa de uma deliberação pública) forma-se, no espírito 

do auditório, por um processo inferencial (não necessariamente consciente) de 

interpretação dos atos de discurso e do comportamento do orador. [...] O caráter 

assim construído consiste, por um lado, em um conjunto de proposições que podem 

ser objeto de crenças – no que ele não se distingue de outros estados cognitivos. Mas 

sua construção depende, por outro lado, do modo como o discurso ou o 

comportamento não-discursivo do orador é “captado” pelos cidadãos, à luz de seus 

desejos, preocupações, crenças e, mesmo de seus preconceitos. Uma vez construído 

e aceito, esse “caráter” preenche uma função na formação de uma disposição ou de 

uma predisposição favorável ou contrária ao orador. Ela determina o valor de sua 

credibilidade, isto é, o peso maior ou menor que a “função de credibilidade” 

atribuirá à plausibilidade de seus argumentos. (AMOSSY, 2005, p. 66). 

 

Para Aristóteles ([384-322.a.c.], 2005) são os meios discursivos que vão 

proporcionar caminhos para o orador convencer/persuadir o seu auditório. São eles: o ethos (o 

caráter do orador), o logos (a argumentação) e o pathos (as paixões do auditório). Um sentido 

moral dado ao termo ethos esta descrito na Retórica no seguinte trecho “persuade-se pelo 

caráter quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão de o orador ser 

digno de fé. Pois acreditamos mais e bem mais depressa nas pessoas honestas [...]” 

(ARISTÓTELES, [384-322.a.c.], 2005, p. 96). Aqui o ethos é construído no interior do 

discurso e “trata-se do caráter moral que o orador deve parecer ter, mesmo que não o tenha de 

fato” (CASTRO, 2015, p. 256). Esse sentido “moral e fundado na epieíkeia (honestidade), 

engloba atitudes e virtudes como honestidade, benevolência ou equidade” vai contrastar com 
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um sentido neutro ou objetivo de héxis que vai reunir “termos como hábitos, modos e 

costumes ou caráter” (AMOSSY, 2005, p. 30). Apesar de opostos, esses campos semânticos 

não se excluem, “as duas faces são necessárias a qualquer atividade persuasiva: não se pode 

realizar o ethos moral sem realizar, ao mesmo tempo, o ethos neutro” (CASTRO, 2015, p. 

256). Para convencer pelo discurso “é preciso agir e argumentar estrategicamente para poder 

atingir a sobriedade moral do debate” (AMOSSY, 2005, p. 39).  

No discurso - o ethos, o pathos e o logos – o ethos é o mais importante, afirmação 

que faz Aristóteles se distanciar dos retóricos de sua época que “entendiam que o ethos não 

contribui para a persuasão” (AMOSSY, 2005, p. 29). Nesse sentido, considera-se “que o 

orador que mostra em seu discurso um caráter honesto parecerá mais digno de crédito aos 

olhos do auditório” (AMOSSY, 2005, p. 30). No entanto, o ethos já não tem mais esse sentido 

moral, mas um sentido neutro.  

É preciso deixar claro que de acordo com Eggs (2005, p. 37) o ethos é o fruto de 

“escolhas competentes, deliberadas e apropriadas”. Já o ethos criado por Aristóteles supõe um 

sentido de moralidade para garantir uma argumentação honesta, deixando transparecer que 

seria algo próprio do orador. Para Eggs (2005, p. 37) “o ethos como prova retórica é, portanto, 

procedural”, o que denota uma racionalização do ato. Apesar de serem duas concepções, Eggs 

(2005, p. 30) diz que ambas “não se excluem, mas constituem, ao contrário, as duas faces 

necessárias a qualquer atividade argumentativa”.  

 
Encontramo-nos, portanto, na Retórica de Aristóteles, diante de dois campos 

semânticos opostos ligados ao termo ethos: um, de sentido moral e fundado na 

epieíkeia, engloba atitudes e virtudes como honestidade, benevolência ou equidade; 

outro, de sentido neutro ou “objetivo” de héxis, reúne termos como hábitos, modos e 

costumes ou caráter. (EGGS, 2005, p. 30).  

 

Para Dominique Maingueneau o “ethos não é dito explicitamente, mas mostrado” 

(AMOSSY, 2005, p. 31): 

 
O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que é simples ou 

honesto, mostra-o por sua maneira de se exprimir. O ethos está, dessa maneira, 

vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde a seu discurso, e não ao 

indivíduo “real”, (apreendido) independentemente de seu desempenho oratório: é 

portanto o sujeito da enunciação uma vez que enuncia que está em jogo aqui. 

 

O ethos se mostra nas escolhas realizadas pelo orador. Para Maingueneau essas 

“escolhas dizem respeito sobretudo a sua „maneira de exprimir‟” (AMOSSY, 2005, p. 31). 

Essa afirmação se coaduna com os termos dispostos por Aristóteles que são “qualidades que 

inspiram confiança – a saber, a phrónesis, a areté e a eúnoia – „ter ar ponderado‟ (para 
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phrónesis), „se apresentar como um homem simples e sincero‟ (areté) e „dar uma imagem 

agradável de si‟ (eúnoia)” (AMOSSY, 2005, p. 32). Maingueneau vai dispor dessas 

referências quando cita que (AMOSSY, 2005, p. 32): 

 
Os oradores inspiram confiança por três razões que são, de fato, as que, além das 

demonstrações (apódeixis), determinam nossa convicção: (a) prudência/sabedoria 

prática (phrónesis), (b) virtude (areté) e (c) benevolência (eúnoia). Os oradores 

enganam [...] por todas essas razões ou por uma delas: sem prudência, se sua opinião 

não é a correta ou, se pensando corretamente, não dizem – por causa da maldade – o 

que pensam; ou, prudentes e honestos (epieikés), não são benevolentes; razão pela 

qual se pode, conhecendo-se a melhor solução, não a aconselhar. Não há outros 

casos. 

  

Prudência, virtude e benevolência, definidos por Dufour, atualmente tem uma 

conotação mais moderna com a seguinte explicação “os oradores inspiram confiança, (a) se 

seus argumentos e conselhos são sábios e razoáveis, (b) se argumentam honesta e 

sinceramente, e (c) se são solidários e amáveis com seus ouvintes” (AMOSSY, 2005, p. 32). 

No quadro abaixo é possível verificar as traduções dos verbetes com os respectivos adjetivos 

(AMOSSY, 2005, p. 32): 

 

(a) (b) (c) 

phrónesis → phrónimos 

 

razão → razoável 

areté → epieikés/spoudaios 

 

virtude → honesto/sincero 

eúnoia → eúnous 

 

benevolência → solidária 

 

Ainda é preciso acrescentar que a phrónesis faz parte do logos e a areté do ethos e 

juntas evidenciam disposições ou habitus positivos; no caso da eúnoia que se refere ao pathos 

diz respeito ao afeto do orador que é bem intencionado em relação ao ouvinte. Para 

Aristóteles o homem é “um „animal (→ pathos) político (→ ethos) que tem a capacidadede de 

falar e de pensar (→ logos)” (AMOSSY, 2005, p. 42) logo “sua héxis, sua maneira de 

experimentar e de manifestar essas três dimensões de seu ser, constitui, portanto, seu 

ETHOS” (AMOSSY, 2005, p. 42). Diante disso, é possível concluir que “todo ethos constitui 

uma condensação específica dessas três dimensões” (AMOSSY, 2005, p. 42).  Para o ethos se 

constituir, praticamente, a mais importante das provas é preciso que “só o orador que 

consegue mostrar em seu discurso os mais elevados graus dessas três dimensões do ethos – 

phrónesis, areté, eúnoia – convencerá realmente” (AMOSSY, 2005, p. 42). 

Diante do quem vem sendo exposto, fica claro que o apresentador Marcelo Rezende 

criou uma imagem de si - um ethos - na apresentação do telejornal. Rezende utiliza-se de um 
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discurso em que o sujeito interpretante, muitas vezes, queria dizer, o que resulta nessa 

identificação do telespectador com o apresentador, ou seja, quem ouve se vê representado pela 

identificação simbólica com o discurso exposto. Por exemplo, para explicar ao telespectador a 

matéria que teve como manchete o subtítulo Covardia: assaltante atira sem a vítima reagir e 

confessa, o apresentador novamente incita a violência dizendo assim: “um sujeito que faz isso 

merece viver? No país que eu inventei ele ia pra pena de morte”.  Novamente a pena de morte 

é a solução apresentada por Rezende para resolução de casos de violência. Veja no trecho 

abaixo uma parte do discurso do apresentador no programa do dia 20/03 que ilustra tal 

percepção: 

 
Rezende: - Você vai vendo...esse aí foi preso, preso e chegou lá e disse: “matei 

mesmo”. Ele matou um estudante que fazia doutorado na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. O rapaz nem reagiu, estava entregando a mochila pra quando 

esse assassino... foi quando esse assassino atirou. Pergunta que eu te faço: um 

sujeito que faz isso merece viver? No país que eu inventei ele ia pra pena de morte. 

Põe no Cidade. 

 

Depois de exibida a reportagem Rezende faz um comentário indignado quanto à 

quantidade de anos que o réu realmente fica na prisão e faz um paralelo em relação ao Estado 

que tem que manter e sustentar esse preso na cadeia utilizando o dinheiro de impostos que 

poderia ser destinado para outra área. O apresentador deixa claro que desacredita na justiça e 

em suas penalidades: “[...] eu vou esperar o julgamento, se acontecer, para comprovar ele vai 

pegar uns 16 anos de cadeia. Nunca pega a pena máxima”. Nesse trecho, o âncora diz o que o 

telespectador (sujeito interpretante queria dizer). Veja a seguir todo o trecho desse discurso: 

  
Rezende: – (fala com a produção): Corta aqui pra mim, corta aqui pra mim. Deixa 

eu dizer uma coisa que infelizmente, por mais que eu e você falemos, os repórteres 

não conseguem entender que não há pena de 30 anos. Isso é uma mentira da lei. É 

uma mentira. E isso a gente acaba, (né?) repetindo essa mentira tantas vezes que ela 

acaba parecendo verdade. Um crime como esse... esse sujeito, eu vou dizer... eu vou 

esperar o julgamento, se acontecer, para comprovar ele vai pegar uns 16 anos de 

cadeia. Nunca pega a pena máxima. Até porque, mesmo numa condenação (né?) que 

vai dar 22, 24, 25 anos, que não chega nunca a isso num assassinato assim, o que é 

um absurdo, o sujeito recorre. Então quando fala nessas penas, 30 anos, 60 anos, 70 

anos é um somatório o que tá no papel, mas não é a vida real. A vida real é outra: é 

ver esses caras matando sem parar, ficando pouco tempo na cadeia e se sustentando 

às nossas custas. Por que? Porque até na hora da visita, se ele tiver num presídio 

longe, somos nós que pagamos os ônibus para as famílias dos assassinos irem. A 

família não tem culpa disso, mas em compens... mas eu não tenho que pagar ônibus 

pra família nenhuma ir visitar bandido nenhum na cadeia. Mas, até isso, a gente 

paga. 

 

E mais uma vez Rezende diz “[...] tá escrito que só há uma solução, mas essa solução 

tá no mundo que eu inventei, porque essa não sobreviveria por nada”. Esse foi o trecho do 

comentário exposto por Rezende antes de exibir a reportagem sobre Menina encontrada 
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morta: mãe é suspeita no telejornal do dia 23 de março. Novamente o EUc expõe todos os 

detalhes anteriores e posteriores a morte da filha e também em relação ao comportamento da 

suspeita numa tentativa de convencer o TUi de que a mãe é culpada ao afirmar que “[...] ela 

acabou de tirar a vida... a vida que Deus, deu ela acabou de tirar”. Abaixo todo o trecho: 

 
Rezende: - (fala apontando para a imagem no painel) Esta é Rose e esta é uma das 

filhas de Rose e esta, que é a filha de seis anos de Rose que se chama Heloísa. Rose 

tem oito filhos e está grávida do nono.  E aí ela desconta todo ódio, ninguém sabe 

explicar o porquê, sempre nessa menina.... olha a menina. De repente... de repente, o 

que ocorre? A Rose saiu de casa no final da tarde, uma das filhas dela chegou e 

encontrou a irmã, Heloísa, toda machucada no chão. A menina corre, pede ajuda 

para os vizinhos, os vizinhos chamam a polícia e Heloísa, a menininha de apenas 

seis anos de idade, chega no hospital, mas não resiste, morre. É nessa hora que Rose 

chega em casa. Rose, a mãe de oito filhos, grávida do nono. Quando ela vê aquela 

confusão ela disse tá passando mal... - aí a imagem... a imagem que é essa da 

ambulância. Os vizinhos... os vizinhos tentam linchá-la, mas ambulância a leva. Ela 

sai do hospital, vai para delegacia. A criança tem marcas de ferimentos por todo o 

corpo, além de marcas de cigarro no corpo. Resumo: ela entra na Delegacia por uma 

porta e vai embora pela mesma porta. O Delegado precisa do laudo explicando o que 

que é aquilo, que é evidente para todo mundo. E o que que ocorre? Estão lá, sete 

filhos; ela pega cinco e desaparece e joga dois filhos abandonados nas mãos de 

vizinhos. Os vizinhos vão e entregam as crianças ao Conselho Tutelar. Descobre-se 

agora, que essas agressões foram denunciadas várias vezes ao Conselho Tutelar que 

não fez nada. Nada.  E essa é a verdadeira história de muitos Conselhos Tutelares. 

Alguns trabalham para cuidar das crianças, outros, são apenas, cabides de emprego e 

parece por tudo que já foi apurado que o atual escutou, escutou, escutou reclamações 

disto (fala apontando para a imagem da mãe das crianças no painel) que para fazer 

filho é fácil.  Fazer filho é fácil, não precisa nem ir para a horizontal, pode ser em 

pé. O problema é cuidar das crianças, o problema é ter amor por aquele que você 

coloca no mundo. E ninguém pode chamar isso de mãe. Ela pariu oito filhos, vai 

parir o nono, e um segundo, tudo indica e toda a investigação... ela acabou de tirar a 

vida... a vida que Deus deu ela acabou de tirar. E aí...aí tá escrito que só há uma 

solução, mas essa solução tá no mundo que eu inventei, por que essa não 

sobreviveria por nada. Põe o Puruca no Cidade. 

 

A narrativa é tão pormenorizada pelo EUc que o mesmo depois de intitular a 

sentença de culpa da mãe, Rezende como não pode exibir a foto solicitando a ajuda dos 

telespectadores, porque ainda não foi decretada a prisão da mãe termina o diálogo com 

Percival dizendo: “Então... agora... se, porventura foi decretada a prisão da mãe tem que 

encontrar porque ela desapareceu...”. 

No telejornal do dia 21 de março de 2017 ao exibir a reportagem Ciumento e 

agressivo ex-namorado vai atacar, o apresentador emite, novamente, uma opinião de 

descrença na justiça quando diz “Ele sentou-lhe a mamona. Pois acreditem numa coisa, ela 

apanhou sem parar e nunca o denunciou à polícia, pelo menos para constar, se bem que não 

iam fazer nada mesmo. Mas, pelo menos, para constar”. Nesse discurso o EUc desacredita na 

Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006 mais conhecida como Lei Maria da Pena que cria 
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mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Veja o todo o 

trecho: 

 

Rezende: – Essa é Cristina, que não dá nem para mostrar o rosto, tadinha. Ela 

conhece Denisvaldo... Denisvaldo. Aí, ela conhece Denisvaldo... Ó Denisvaldo. No 

que ela conhece Denisvaldo... quando ela conhece Denisvaldo ela diz: “-Nossa! Que 

simpatia!”. O outro: “-Hum! Vou sapecar iaiá”. E deu certo. Começaram a sapecar 

iaiá. Mas, do primeiro sapeca iaiá pra um sururu na casa de Noca foi uma questão de 

tempo curto. Ele sentou-lhe a mamona. Pois acreditem numa coisa, ela apanhou sem 

parar e nunca o denunciou à polícia, pelo menos para constar, se bem que não iam 

fazer nada mesmo. Mas, pelo menos, para constar. Nesse meio tempo, entre um 

sapeca iaiá e três surras, ela engravida. Ela que já tem dois filhos. Naquele dia, ela 

está indo buscar as crianças na casa de parentes, e no que ela foi buscar as crianças... 

- a essa altura ela já se separou de Denisvaldo... Mostra a moça (fala com a 

produção). Ele estava esperando. A sorte é que ela botou a mão na frente porque 

senão, a essa altura, ela estava morta. Ela foi levada em estado grave para o hospital, 

conseguiu se recuperar e Denisvaldo está foragido. Põe no Cidade. 

 

Uma contradição quanto à violência doméstica vai ocorrer nesse mesmo telejornal 

com a última reportagem que também tem como manchete o título Ciumento e agressivo ex-

namorado vai atacar. Nela Rezende, em mais um discurso, diz: “Qual é o erro que ela 

comete? Ela, durante dois anos, só faz apanhar e ela não o denuncia. Nesse meio caminho ela 

tem um bebê e ela e continua apanhan ... e não denuncia, até que ela separa”. Nesse 

comentário, ao contrário do que transparece no comentário anterior a Lei Maria da Penha é 

importante para assegurar direitos. Veja: 

 
Rezende: – Aqui, olha a mão da moça. Ele tem certeza que não vai acontecer 

absolutamente nada com ele, porque ele não deixa... ele não deixa a mulher e nem 

falar. E ela comete um erro. Qual é o erro que ela comete? Ela, durante dois anos, só 

faz apanhar e ela não o denuncia. Nesse meio caminho ela tem um bebê e ela e 

continua apanhan ... e não denuncia, até que ela separa. E aí, o que é que acontece? 

Ele começa a persegui-la. Naquele dia ela foi buscar os três filhos na casa de 

parentes. E ao ir buscar os três filhos nas casas... na casa de parentes o que 

aconteceu? Aconteceu o seguinte: ele a estava esperando. (Rezende aponta para 

imagem no painel). Olha a cara bem dele ali. Ele a estava esperando... Resumo: 

partiu para cima dela. Um dos filhos que ela tem é com ele. Resumo: sabe o que 

aconteceu? Ela está internada em estado grave. E ele? Ele... ele não acontece é nada. 

E esse é o problema. Põe no Cidade. 

 

Outro exemplo de descrédito na justiça foi exibido na primeira reportagem do dia 22 

de março de 2017 com a manchete Namorada alheia: traição virtual termina em morte. 

Rezende começa a contar o caso de violência e afirma que: “esse coruja tá acompanhado (né?) 

de um primo dele e de um outro lá que é menor de idade. Aqui no Brasil é bom, menor de 

idade, pode matar à vontade, só não pode ser preso”. No comentário fica claro que o âncora 

não concorda com a penalidade para o menor, desconsiderando o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA - (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990). No art. 104 do estatuto diz que “são 

penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos” e no art. 112 as medidas que serão 
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aplicadas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à 

comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - 

internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a 

VI; sem mencionar a prisão tão defendida pelo apresentador. Veja o treho: 

 
Rezende: - Então vamos nós. Mas como eu dizia: aquele ali chama Coruja – 

também o sujeito que em o apelido de Coruja não pode ir pra lugar nenhum, mesmo. 

E o outro chama-se Roberto. Roberto é vigilante. Ele está na internet, de repente, ele 

está na internet e... - nesses sites de conversa afiada e tal - ele vai e encontra uma 

garota de 17 anos e aí ele fica com essa conversa de cerca Lourenço: -“Ai, você é 

linda! Você é tudo, tudo que eu procuro na vida!” E ela pergunta: -“Quantos anos 

você tem”? Ele disse: -“Eu tenho 23”. Eu não sei se foi exatamente 23, mas vamos 

fingir que foi, porque vai ter uma explicação porquê. Aí, o que é que acontece: ele 

foi e tal... –“Eu tenho 23”.... e ficou na conversa com a garota. Mas não pensa você 

que ele ficou um dia, dois dias, três dias, não. Ele ficou dois meses trocando 

mensagens com essa garota de 17 anos. E ela já estava: -“Ai Betinho, tudo bem...” 

Ele: -“Ai, meu amor”! Já estava quase trocando nudes. Aí... (nude é quando troca 

foto pelada) ... aí, ela marca um encontro com ele na Escola e ele diz, ah, eu vou 

estar assim, assado...  Quando dela olha de longe, ela diz: - “ Não! Ele é muito velho 

para mim, não quero não”. Só que ali perto estava o namorado dela, que é esse de 

vermelho ali, apelido dele é Coruja. Coruja tá só corujando ali, olhando... e ele... e 

ele tá... esse coruja tá acompanhado (né?) de um primo dele e de um outro lá que é 

menor de idade. Aqui no Brasil é bom, menor de idade, pode matar à vontade, só 

não pode ser preso. Aí, eles estão lá quietos. A garota sai, ele vai... esse Coruja com 

os outros dois. Ele tá armado com revólver, rende o tal do Betinho e leva o Betinho 

pra um mato e aí ele diz assim: -“Você é talarico”. (Talarico, eu já expliquei aqui no 

início e não vou repetir) Talarico é aquele que quer tomar mulher ou homem do 

outro, né?  Talarico. Ele disse: -“Se você vai... eu vou te ensinar uma lição uma vez 

só, porque essa lição é só uma vez. Hoje você vai aprender uma coisa que você 

nunca aprendeu na vida, você vai aprender a morrer”. E “PUM” atirou... atirou, ele 

matou. Esse coruja é o sujeito... - Mostra imagem dele, faz favor - ele é o mais frio. 

Ele disse:... com a maior pé... o magrinho... - esse aí, olha. Esse aí... “eu matei e 

matei, mesmo. Ele quis se meter com a minha namorada”. E aí, sabe o que que ele 

fez com a namorada? Nada. Deu um beijo na boca e foi passear. Pode? Põe no 

Cidade. 

  

Ao chamar a próxima reportagem, nesse mesmo telejornal do fato acima, sobre 

Cárcere privado: marido tortura mulher em casa, Rezende mais uma vez vai depreciar o 

poder judiciário do país. Antes mesmo de começar o enredo do caso de violência que vai 

exibir o âncora emite uma opinião dizendo que é a falta de punição que causa a violência. 

Ideia que terá a concordância do consultor jurídico Percival, ou seja, o EUc (Rezende) fala 

com tanta certeza e propriedade que o TUi do Percival concorda. 

 
Rezende: – Deixa eu te dizer uma coisa... vê a frieza do sujeito falando? É uma 

frieza simples. É a frieza porque não tem punição. Se tivesse punição nem falar ele 

falava, mas aqui não vai acontecer nada. Vou dizer quanto vai pegar de cadeia: pena 

final de 15 anos, você concorda comigo?  

Percival (Faraó): - No máximo, no máximo... 

 

Na próxima reportagem Perigoso assassino mata mulheres em São Paulo desse 

mesmo telejornal do dia 22, mais uma vez o EUc se utiliza do discurso de desvalorizar a 
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justiça do Brasil. Nos argumentos, o âncora faz uma comparação com a pena aplicada no 

Brasil e nos Estados Unidos e, indignado, chega a dizer que não tem confiança no judiciário. 

“É difícil a gente confiar na justiça brasileira porque as leis brasileiras são ruins e alguns 

juízes são ruins, porque não é possível, o sujeito condenado e um tribunal... [..] o tribunal 

determina que ele é culpado a pegar oito anos matando uma pessoa”. Incitando aos TUi 

confiar na palavra dele e também desacreditar nas leis. Veja o trecho do comentário: 

 
Rezende - Ele está sendo preso porque ele matou a namorada. Mas, aí, ele estava em 

liberdade, há exatos, cinco meses. E por que ele estava em liberdade há meses? 

Liberdade de que? Ele estava preso. E por que ele estava preso? Porque ele tinha 

matado a esposa. Condenação dele por ter matado a esposa... não, me explica se a 

gente pode acreditar, infelizmente, no nosso País?... ele matou a esposa e foi 

condenado pela justiça brasileira a oito anos de prisão. Ontem eu mostrei aqui e 

você há de lembrar, um caso dos Estados Unidos onde o sujeito foi condenado por 

ter matado a esposa, a vinte e cinco anos, cumpriu dezessete, pegou uma 

condicional. Matou de novo e agora foi condenado a cem anos. Só tem condicional 

aos quarenta e cinco anos. Vai tá morto, que eu me lembro bem, ele vai estar com 96 

anos de idade. Esse aqui... (apontando para o painel) ...esse aqui já tinha matado a 

esposa e a justiça brasileira o condenou a oito anos de cadeia. E quando ele fez seis 

anos de prisão, seis, pela morte da esposa, a justiça deixou que ele recebesse a 

liberdade condicional para ele sair e, cinco meses depois já matar a namorada. E é 

por isso que a gente não tem confiança. É difícil a gente confiar na justiça brasileira 

porque as leis brasileiras são ruins e alguns juízes são ruins, porque não é possível, o 

sujeito condenado e um tribunal... o tribunal disse... o tribunal determina que ele é 

culpado  a pegar oito anos matando uma pessoa. Decisão da justiça a gente cumpre, 

mas a gente cumpre, às vezes, com dor no coração. Isso, aqui em Diadema, aqui em 

São Paulo. Oito anos. Matou a esposa. Me explica se dá pra... como... como é que eu 

e você podemos entender isso... sujeito mata a mulher e pega apenas oito anos de 

cadeia para sair com seis para voltar a matar. Tradução disso: vai lá e mata porque 

você vai ficar pouquinho tempo na cadeia. Põe no Cidade. 

  

Revoltado, enfurecido, furioso e irritado é assim que Rezende vai anunciar a próxima 

reportagem desse mesmo telejornal. Sem acreditar na história que vai contar o apresentador 

questiona a data do indulto de páscoa assinada por um juiz para que um preso saísse antes do 

período legal. O contemplado “já foi preso por roubo, assalto por tudo que a gente pensar: 

roubo, assalto, formação de quadrilha... recebeu... a justiça brasileira quer que o coelhinho 

ande mais rápido”. Com esse histórico, o âncora fica sem entender porque o preso saiu da 

prisão com o indulto de Páscoa em 13 de março se a páscoa é em abril. Aqui o EUc vai se 

utilizar de todos os códigos de manifestação linguageira para consegui o seu objetivo que é 

convencer o TUi a concordar com o seu comentário e para isso não vai economizar nas 

palavras de crítica ao juiz e, consequentemente, a justiça. Veja o trecho da manchete Benefício 

para o bandido e terror para arquiteta: 

 
Rezende: – Deixa eu dizer uma coisa: essa história aqui não dá pra acreditar... Põe a 

imagem. (fala com a produção. - Ainda falta... falta... ainda falta para a Páscoa, 

certo? Esse aí já recebeu o indulto da páscoa. Não! Me explica! Não chegou a 
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Páscoa e esse aí recebeu o indulto da Páscoa. Ele já foi preso por roubo, assalto por 

tudo que a gente pensar: roubo, assalto, formação de quadrilha... recebeu... a justiça 

brasileira quer que o coelhinho ande mais rápido. Na verdade, ela tá andando mais 

rápido que o coelhinho da Páscoa. A justiça deu o direito desse sair aí no indulto da 

Páscoa. Não era melhor já dar pelo indulto de Ano Novo, que aí já antecipa? 

Resumo: aí, o juiz assinou indulto da Páscoa para esse aí ladrão, formação de 

quadrilha... quer dizer, quadrilheiro, armado... sabe que ele fez? Ele olhou, 

agradeceu a justiça brasileira e foi para cima de uma arquiteta para violentá-la. Ué, 

mas como é que ele acabou preso? Como? Ele foi pego de surpresa. Põe no Cidade... 

ou melhor, eu volto já, já.  

Rezende: - Ele vai... rouba, assalta...não-sei-quê... e um juiz assina para ele ter uma 

saída temporária da Páscoa. A pergunta que eu te faço é: como é que um sujeito a 

um mês do negócio, ele já pode sair da cadeia? Mas a justiça deixou, a justiça 

deixou, a justiça concedeu o benefício, aqui em São Paulo. E ele sai da cadeia. E o 

que que ele faz? Ele vai para cima de uma arquiteta, ele vai estuprar moça, ele entra 

no carro dela... a questão é que ela percebe que ele não está armado e ela reage, ele 

foge com carro e acaba preso. Quando chega na Delegacia, eu fico imaginando a 

cara (né?) do delegado... da delegada... eu fico imaginando...  - ô rapaz, passou um 

mosquitão aqui... eu fico imaginando a cara da delegada ao olhar...(Marcelo Rezende 

                i   )” Olha a cara dele” ... ao olhar... entrar no sistema e olhar e lá 

estar escrito: “recebeu o benefício da Páscoa”. Aí a delegada olha e diz o seguinte: 

(pensa) mas será que foi do ano passado? Por que porque tem um ano? Não. Foi lá e 

viu que era de agora. Não bastasse isso, a delegada vai e diz o seguinte: “não, vai ver 

que o nome tá errado, não é possível”. Foi lá e é ele. É o preso, ele é quem recebeu o 

benefício da Páscoa e é da Páscoa que virá. A nossa Justiça colocou ele na rua para 

ele estuprar. Foi o que ela fez. Põe no Cidade.  

 

Depois que exibe a reportagem, Rezende faz um comentário e inicia um diálogo com 

Percival. No desabafo deixa a entender que o juiz agiu errado e que a justiça não o representa, 

além de questionar o pagamento de impostos. O EUc é tão convincente que na mesmo 

momento recebe a concordância do TUi do Percival falando da ilegalidade da saída e citando 

a lei que ampara o indulto já como EUc. Veja o diálogo: 

 
Rezende: - Você imagina, o sujeito saiu da cadeia agora dia 13 de Março... que dia 

exatamente cai a Páscoa, que eu tô tentando?.. . 

Percival (Faraó): –... é em abril, segunda semana de Abril. Segunda...domingo... 

domingo de Abril. 

Rezende: - Pois é... ele foi... ele saiu mais de um mês antes... 16 de Abril, me 

lembrei agora, é o dia da Páscoa. Dia 13 de Março ele saiu. Ele saiu um mês e três, 

quatro dias antes... antes... para ir violentar alguém. Eu pergunto para você: 

sinceramente, para quê que a gente paga imposto? É para roubar e sustentar uma 

coisa que não nos representa? Porque essa Justiça não me representa, não me 

representa. Porque um juiz só dá... só... o sujeito só sai se o juiz assinar. E ele assina. 

Isso é um escândalo ou não... 

Percival (Faraó): - ... exatamente. Essa saída aí é completamente ilegal. Quer dizer: 

juiz pisou na própria Lei. E que Lei essa?  É a famosa Lei de Execução Penal que é 

de 1984. O cara pode sair uma semana, no período da páscoa, e para ficar em 

companhia da família. Tá lá a Lei de 1984 - Lei de Execução Penal. A família dele 

foi atacar... a arquiteta... 

 

Depois desses exemplos é possível identificar o modelo de telejornal apresentado 

pelo Cidade Alerta. Uma autora que trabalha com esse conceito é Fechine (2008). Ela destaca 

que é por meio dos papéis enunciativos exercidos pelos apresentadores que se identifica qual 
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é o modelo do telejornal. O primeiro é um tipo de telejornal que a autora denomina que o 

apresentador seria apenas um “operador de passagens”, já que o mesmo “não se apropria do 

discurso como sendo seu” (FECHINE, 2008, p. 71). No Cidade Alerta ocorre o segundo tipo 

de telejornal, designado “por Arlindo Machado de centralizado ou opinativo” (FECHINE, 

2008, p. 71). Nele o apresentador tem uma autonomia “frente à equipe do telejornal e à 

própria emissora”. Suas intenções verbais são demonstradas por meio de outros sistemas 

semióticos (tom da voz, expressão facial, gestos etc.). Outra característica marcante é que o 

apresentador faz referência a si de modo explícito e também aos colegas de trabalho. Como, 

por exemplo, neste trecho apresentado no telejornal do dia 20 de março de 2017 em que 

apelida um dos câmeras que não consegue identificar a imagem  do policial morto porque 

estava no helicóptero, Rezende faz o seguinte comentário: 

 
Rezende: [...] você vê aí o lente nervosa que tá tentando comprar uma casa nessa 

região ela tá escolhendo pelo telhado. Corta pra mim! O sujeito tem que tá na 

notícia, não, ele fica assim! (Gestos de abre e fecha a mão)... Sabe criança que a 

criança da brinquedo e fica pra lá e pra cá até quebrar? Por isso que é o prejuízo que 

ele dá pro pobre comandante Hamilton que eu nem conto, por semana é um negócio 

enguiçado... ele é sobrinho do comandante Hamilton, por isso. 

 

No outro dia, 21 de março de 2017, o apresentador que contava a história do caso 

que iria exibir interrompe para mostrar o que o cinegrafista do helicóptero estava fazendo. 

Novamente, o âncora utiliza o discurso para fazer referência aos colegas de trabalho e não traz 

nenhuma informação relevante, apenas assumindo um tom mais descontraído sem tocar em 

nada de importante. Um fator que pode ser considerado é a exposição do cinegrafista e do 

Comandante Hamilton que levaram a fama de preguiçoso.  

  
Rezende: Pensa o que é uma folga!..  Não, me explica aí... - ele cortou lá pro cara. – 

Olha o quê que é uma folga. O sujeito fica ganhando uma grana da Record, fingindo 

que tá trabalhando... fingindo. Olha lá: olhando para o lado ao invés de olhar para 

frente... daqui a pouco vai pegar um urubu ali... já, já vai dar ripada no urubu... e ele 

tá lá...olha lá... Não, me explica agora se isso aí é emprego? Me diz... me explica... 

Eu e você trabalhando como loucos e ele fica passeando, olhando... olha lá... Tá 

achando que ele tá olhando alguma coisa acontecendo?  Nada... conversa... Ele tá 

sabe o quê? Se tem algum terreno mais para ele comprar. Ele e Gugu tem 7.000 mil 

terrenos em torno de São Paulo. Ele tem mais. Dos sete mil, Gugu tem três mil e ele, 

o sócio, tem quatro. E... olha lá... ele fica... me explica, me explica... (Marcelo 

Rezende fala em tom jocoso apontando para a imagem do piloto do helicóptero em 

vídeo exibido na tela, fala enfaticamente)... Me explica, me explica se isso aqui não 

é uma moleza? E eu aqui, nós dois... e ele aí... ó... olha o narigão dele... 

Comandante Hamilton: – Oi Marcelo... 

Rezende: - tá lá... 

Comandante Hamilton: - Me chamou? 

Rezende: – Chamou o quê? 

Comandante Hamilton: – Marcelo me chamou? 

Rezende: – Chamou o quê, rapaz! Eu vou te chamar? Você não faz nada, tá 

passeando... 
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Comandante Hamilton: – Oi, Marcelo, (com certo riso). Não rapaz, estou 

acompanhando uma ocorrência aqui embaixo, Marcelo, faz isso não... 

Rezende: – Acompanhando quem?... 

Comandante Hamilton: – ...uma ocorrência aqui com o pessoal da ROCAM... 

Rezende: - ...acompanhando o quê?... 

Comandante Hamilton: – (fala rindo) ô Marcelo... (risos) Marcelo... 

acompanhando uma ocorrência policial com o pessoal da ROCAM, Marcelo... 

Rezende: – É, comprar terreno mudou de nome. Tá correndo pra comprar terreno...   

Comandante Hamilton: – Não, Marcelo. Tem até a ROTA aqui... estou 

acompanhando um caso, faz isso não, Marcelo... 

Rezende: – ... então mostra, mostra que eu quero ver...um , dois, três, já. Cadê, 

cadê... 

Comandante Hamilton: – Mostra lá, mostra lá... a ROTA chegando pra dar apoio... 

mostra lá... vai Danilo, me ajuda...  me ajuda Seu Danilo... 

Rezende: – Olha lá... (rindo) Tô falando que é tudo cascata... Sabe o quê que é? Tá 

pedindo pra o garoto botar alguma que tá gravada. 

Comandante Hamilton: - Olha lá... Danilo... 

Rezende: - (rindo)... olha a ocorrência: um carro passeando... vou fa... 

Comandante Hamilton: – ... eles prenderam um cara aqui, Marcelo... 

Rezende: - ... que prenderam, prenderam... isso tudo é conversa fiada. Isso tudo é 

gravado. Não é nada ao vivo,   tá gravado e ele tá querendo nos enganar. Conheço 

ele... conheço... 

Comandante Hamilton: - ...Você é triste... 

Rezende: – Ah! Eu sou triste! Ah!  Abre lá , abre lá,  abre lá... Eu não tô falando?! 

Bonita essa árvore aí. Nossa! Tá bonita! No outono tá linda! 

Comandante Hamilton: – A polícia (expressão incompreendida), Marcelo. 

  

Outro caso de interrupção aconteceu no dia 21 de março de 2017 na reportagem 

Ciúme vira ódio: discussão vira morte. O âncora começa a contar a história de violência para 

o telespectador e de repente Percival interrompe completando a frase e Rezende não acha 

pertinente. Por esse motivo os dois começam um diálogo que não tem nada haver com a 

reportagem.  

 
Rezende: - Mas aqui, aqui todas as identidades já estão reveladas e tudo já está 

esclarecido. Porque esse aqui - eu não acredito nunca nessa história - é raro, mas... 

diz que ele tentou se matar. Porque ele é casado com Romilda há nove anos e ele 

chega em casa todo dia às seis da manhã, cinco da manhã... mas, pergunta se ele tá 

trabalhando. Não. Tá na ...  quase que eu falo o quê que eu queria. Mas, quase que 

eu digo tá na... p... 

Percival (Faraó): - ...gandaia... 

Rezende: – ...mas, vem cá, tá dando palpite? Na hora em que tu fala eu dou palpite? 

Percival (Faraó):  – Eu estou te ajudando. 

Rezende: - Não, eu quero saber. Na hora em que você fala eu fico te escutando. 

Agora eu tou falando você está me interrompendo... 

Percival (Faraó): – Você estava titubeando ali e eu quis te dar uma mão... 

Rezende: - ... tava o quê? 

Percival (Faraó): - ...Titubeando ali...(risos) 

Rezende: – Tava quem? 

Percival (Faraó): – (risos) Titubeando, é que deu uma mão... 

Rezende: – Tava o quê? 

Percival (Faraó): – (risos) Titubeando, do verbo titubear...você estava meio 

indeciso, vacilante... 

Rezende: – Você me cuspiu... 

Percival (Faraó): – Não, não... 

Rezende: – Cuspiu... 
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Percival (Faraó): –- Peraí...peraí... peraí...peraí (entregando um lenço para 

Marcelo)   

Rezende: – Você me cuspiu... parece uma cachoeira... (recebe o lenço, limpa o 

rosto e volta para a câmera frontal). 

 

Depois desse episódio, Rezende continua contando o caso de violência e só depois 

exibe a reportagem. Ao terminar a exibição chama repórter Silvier, em Goiânia, onde o crime 

ocorreu e trava um diálogo como sobre o cabelo da jornalista. Mais uma vez apenas um 

momento de descontração durante o telejornal sem informação/conteúdo importante para o 

telespectador. Veja: 

 
Rezende: - Tá bom. Tá tudo bem?  

Silvier (repórter): – Tá. 

Rezende: – É? 

Silvier (repórter): – Tá tudo bem. 

Rezende: - Tá contente? Tá contente? 

Silvier (repórter): – “Anrã”... (risos) e com você?  

Rezende: – Comigo está tudo ótimo, quero saber de você. 

Silvier (repórter): – Eu tou. E você tá feliz? 

Rezende: - Eu tou feliz. Ontem foi o Dia Internacional da Felicidade. 

Silvier (repórter): – Graças a Deus! 

Rezende: – Você está toda descabelada lá em cima. Aqui, ó... 

Silvier (repórter): (a repórter tenta consertar o cabelo)... eu estou tentando...peraí, 

deixa eu segurar aqui (trocando o microfone de mão) arrumou? 

Rezende: – Atrás, atrás... (risos) Tá tudo descabelado atrás, tudo em pé... 

Silvier (repórter): – (gargalhada) aqui... (a repórter passa a mão nos cabelos)  

Rezende: – É. É aí, ó.. .ó...tá piorando bem... 

Silvier (repórter): - ... Ajeitou? Tá ajeitado agora?... 

Rezende: – Não, piorou bem... (risos) 

Silvier (repórter): – Porque meu (grooger?) não pode fazer ao vivo, meu anjo... 

(risos). 

Rezende: – (gargalhada) Beijo, fica com Deus, meu amor. 

Silvier (repórter): – Beijo. Tchau. Fica com Deus... 

 

Novamente, o apresentador vai utilizar o precioso tempo da televisão para um 

momento de descontração. Depois de exibir a reportagem Namoro Virtual: caça a mulheres 

solitárias, o apresentador inicia um diálogo com Percival que alterna entre a brincadeira de 

repetir um termo e comentários sobre a reportagem. Veja todo o trecho: 

 
Rezende: – Cem mil reais, faraó, essa senhora perdeu... 

Percival (Faraó): – Agora... o criminoso tem uma habilidade que ele age como se 

fosse um psicólogo do crime, que ele detecta exatamente a vulnerabilidade e a 

fragilidade para explorar exatamente isso, exatamente o ponto. Quer dizer é um 

estelionato amoroso, não é? Mas é um psicólogo criminal, do crime: doutor do crime 

ou doutor crime.... não gostou? (Percival fala em tom jocoso com Marcelo Rezende). 

Você gosta de sammers? 

Rezende: -  Hã?!! ...Não gosta de quê?.. gosta de quê?!... gosta de  quê?... 

Percival (Faraó): Não, é outro nome... 

Rezende: –  ......Não!   Repete o nome... 

Percival (Faraó): - (Ainda rindo em tom de brincadeira, repete) Não, é outro 

nome...  

Rezende: - Não, não... mas, repete  nome... fala... gosta de quê?   

Percival (Faraó): - ...scammer...scammer 
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Rezende: – Quem? ... 

Percival (Faraó): –  ...Scammer... 

Rezende: – Escama, quem gosta de escama é peixe, Percival. Scammer, é o nome 

do negócio . É inacreditável!... Pior que é impressionante!... Eu ainda chamo para 

ele falar o óbvio. Você imagina, não é o poder, porque a técnica... a técnica é, 

primeiramente, a foto, mas depois, conforme ele vai falando ele vai arrancando da 

pessoa as carências que a pessoa tem, né? É como esse golpe... é igualzinho o 

negócio do sequestro do telefone. Aparece alguém gritando: .. e se tomar tua filha, 

não sei que... a pessoa...” não, tá com a Débora”... acabou... lascou. O  cara já sabe o 

nome e aí, por aí vai indo, né? É a mesma coisa aqui: sujeito entr... é uma foto... ele 

não vai com rapidez... ele começa: “ah! cê mora aonde? O que que você gosta de 

fazer”?... Começou.  Aí, hipoteticamente, a moça diz: “ ai, eu adoro praia.”  Ele diz: 

“nossa! Eu nasci na beira-mar.” Pimba! “ AH é?” e... e ele vai tirando da outra... É a 

vítima que vai abastecendo o caminho da sedução dele, até que chega a hora do 

sapeca iaiá virtual. “Quando eu te encontrar.”.. aí ó, aí já foi .Mas é a vítima quem 

orienta o caminho. Ele só sabe fazer a pergunta para induzir a resposta para ele saber 

qual é o próximo passo. Essa é que é técnica dos caras. Não sei porque eu pergunto 

as coisas pro Percival ...é uma perda de tempo...  

Percival (Faraó): - Você viu o que eu te inspirei?  

Rezende: - O quê? 

Percival (Faraó): - Inspirei você fazer a tudo isso aí... 

Rezende: -  ... Como é o nome do negócio?... 

Percival (Faraó): - ...Você foi inspirado por mim. Você devia ser grato me 

agradecer! Te coloquei a bola quicando ali e você...Páááááaa... Você é um Freud. 

Você é um Freudiano. 

Rezende: – Eu sou quem? 

(gargalhada de Percival no estúdio) 

Rezende: – Eu sou homem, rapaz. 

(Percival continua rindo) 

Rezende: – Eu?! Não sou esse negócio aí, não. Sou homem. 

 

Ainda neste modelo de telejornal, há “deliberadamente a construção de um efeito de 

sentido de „dono da voz‟ (um apresentador dotado de „voz própria‟), que assume o conteúdo 

enunciado como sendo seu (um “eu” que diz „eu‟)” (FECHINE, 2008, p. 71). As 

manifestações explícitas por meio de opiniões e pontos de vista dão a esse apresentador um 

papel de destaque. Por causa desse estilo/característica a objetividade e imparcialidade 

jornalística dão lugar a um “eu” explícito. Isso é mais uma estratégia do telejornal policial 

“baseada numa inequívoca personalização dos seus apresentadores, construída a partir do 

imbricamento, da superposição ou de uma deliberada (con)fusão entre os actantes (sic) do 

enunciado e da enunciação” (FECHINE, 2008, p. 71). 

Na primeira reportagem do dia 21 de março cuja manchete Amizade misteriosa e o 

convite mortal, Rezende depois de exibir a reportagem começa um diálogo com Percival. O 

âncora fica revoltado ao saber que o celular ainda está com o filho e não foi recolhido pela 

polícia, ao contrário, o filho da vítima que vai a delegacia fazer a entrega do aparelho. Aqui o 

EUc de Rezende impetra a culpa na falha da investigação e continua disseminando 

argumentos para fazer com que o TUi concorde. Na sua exposição, o apresentador consegue 

sair do âmbito policial e atribui a essa falta de empenho no caso, a pobreza da família e 
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aproveita para encaixar as reformas trabalhista e previdenciária que, de acordo com ele, só 

servirão “para meter a mão no bolso de todo mundo e na vida de quem trabalha há anos”. 

Aliado a isso faz menção a mulher do ex-governador Sérgio Cabral que iria para prisão 

domiciliar porque tem um filho de 10 e outro de 14 anos. 

 
Rezende: - A questão é simples – eu estava falando aqui com o... 

Faraó (Percival): A perícia não levou nada, o celular tá na mão do filho... 

Faraó (Percival): O filho é o detetive. O filho da Lúcia é o detetive. Ele pegou o 

celular e levou a polícia que já deveria ter apreendido isso imediatamente no início 

da investigação...  

Rezende: – Ah! ah mas  aí não... vou falar uma coisa para você, você que é jovem... 

(Marcelo Rezende volta o olhar para Percival – o Faraó) Gostei desse teu 

cruzadinho de perna, tá bonitinho.  

Faraó (Percival): - Eu gostou? (risos)  

Rezende: – É... vou falar uma coisa para você: se é um crime que envolve gente 

com dinheiro, autoridade, político, essas coisas todas que tem aí... resumo: já ia ter 

uma perícia desse tamanho. Não é nem... vou repetir: não é por culpa da perícia, não, 

porque a perícia não tem gente suficiente para trabalhar, não tem equipamento 

suficiente para trabalhar, não tem condições para trabalhar. Em resumo, eu vou dizer 

uma palavra que eu não gosto: é uma esculhambação. Porque o governo, (né?) 

prefere botar a placa aqui  e vai asfaltar meia rua, quando aqui não se resolve nada. 

Agora, quando é... quando é um crime como esse, aí esquece. Por que é uma folha 

de papel. Porque não apreender o celular para levar para periciar e o rapaz é que vai 

entregar para polícia... aí, é um pouco demais. Aí... aí, me desculpe: aí é falta de 

vontade de trabalhar. A primeira coisa que o policial...ao chegar lá é... celular... tem 

computador... não sei quê... para fazer. Mas sabe o quê que é? É assim: porque é de 

gente que não tem (né?) poder aquisitivo, não é importante. Porque se é importante...  

Mas vamos continuando. Inacreditável o Brasil. A gente... a gente é que paga a 

conta para servir os poderosos e ainda vem esse governo querer falar em reformas 

previdenciária e trabalhista para meter a mão no bolso de todo mundo e na vida de 

quem trabalha há anos. É muita cara de pau, é muita desfaçatez (né?) querer tirar 

mais coisas da população, não dá. Tinha que, na verdade, é isso que tem que fazer e 

não faz, né? Tinha que julgar esses políticos logo e tomar tudo deles. Tudo. A um 

ponto... - você imagina... vê se eu tô errado: a mulher do ex-governador Sérgio 

Cabral estava... está presa e ele também. Lógico, meteram a mão no dinheiro... 

Resumo: o juiz autorizou ela ir para casa porque ela tem um filho de 10 outro de 14 

anos. Só para citar o que que é ser poderoso... quando uma presa tem filho está ainda 

na cadeia, com 6 meses tem que entregar para a criança ser levada embora. A rica já 

ia ser solta. A sorte é que o desembargador, Ministério Público entrou com recurso e 

o desembargador disse: “- Negativo. Vai ficar é na cadeia. Os filhos já estão grandes 

o suficiente e tem dinheiro suficiente para alguém cuidar.” Fez muito bem. Já ia pro 

bem bom da prisão domiciliar. Uma pessoa que só em joia tinha seis milhões e meio 

com dinheiro nosso. Não é possível. 

 

Outro ponto de destaque no discurso é que na busca de soluções, o âncora se põe na 

posição de caçador de criminosos e solicita a ajuda dos telespectadores no sentido de 

denunciar, caso vejam o acusado mostrado na tela. Aproveitando da audiência do programa e 

da credibilidade dele como apresentador, Rezende faz um apelo motivado pela descrença na 

justiça e na certeza da impunidade que são afirmações que ele faz o telespectador acreditar 

que já possui e instiga-o a ligar e denunciar garantindo o anonimato. Mendonça (2002, p. 111) 

atribui esse fato a “estratégia de autoridade que o programa instaura em sua relação com o 
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telespectador”. Ainda segundo o mesmo autor com a “confiança e ajuda do público”, o 

programa vai cumprir a sua tarefa de promover a justiça. Sobre essa tentativa de se colocar 

como “ajudante” da justiça Mendonça (2002, p. 112) diz: 

 
Ele se coloca no lugar de divulgador da verdade (única e indiscutível) para, num 

segundo e mais importante momento, tornar-se mobilizador, no âmbito social, 

graças à sua autoridade, de modo a interferir no final da história que ele acabou de 

contar. Ele recusa o papel de mero veículo de informação a seu público e tenta 

convencê-lo de que a sua competência, seriedade e objetividade na apuração dos 

fatos são mantidas no momento de repassar a denúncia do telespectador à Justiça. 

 

Aqui o EUc (apresentador) exerce ou tenta exercer uma influência sobre o TUi 

(telespectadores) seduzindo com seu discurso de fazer justiça. Nessa convocação do EUc a 

intenção é que o TUd coincida com a do TUi e se concretize com a ligação dos 

telespectadores denunciando o acusado. Aqui é preciso passar credibilidade para convencer o 

TUi a executar o pedido do EUc que é fazer a ligação. Se o TUi ligar ele se tornará o EUc. 

Segundo a “nova retórica”, discutida por Jean-Michel e Ruth Amossy, o orador tem uma 

necessidade de se “adaptar a seu auditório, portanto, de fazer uma imagem dele e, 

correlativamente, de construir uma imagem confiável de sua própria pessoa, em função das 

crenças e valores que ele atribui àqueles que o ouvem” (AMOSSY, 2005, p. 19). Nesse 

sentido, o programa se põe numa posição de autoridade para socorrer a justiça em sua tarefa 

(MENDONÇA, 2002). De fato “[...] a audiência precisa ficar convencida da culpa do foragido 

para fazer a denúncia; os recursos de interatividade permitem que o telespectador efetive a 

denúncia e colabore para a prisão de foragidos, realimentando a audiência do programa” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 12). Abaixo é possível verificar exemplos dos dias em que os 

telejornais exibiram essa interatividade midiática (MENDONÇA, 2002) convocando os 

telespectadores a ligarem e concretizar a punição.  

 
 

Telejornal dia 20/03/2017 

Reportagem: Romance proibido: a vingança dos 

traídos. 

Ao fundo a voz do âncora e a foto do foragido. 

 

 

Rezende: – E esta é imagem do homem que a polícia 

procura. E por que a polícia procura? Por que no caso onde 

a esposa dele aparece morta e o outro que era o amante, 

Anderson, era o amante da esposa dele, está desaparecido, 

Diego também desaparece. E a polícia quer encontrá-lo, 

acredita que ele esteja vivo. (trocam na da tela a imagem 

de Diego pela de Anderson. Marcelo Rezende pede para a 

produção deixar a imagem de Diego) Deixa o Diego, por 

favor. 

Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se 

você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque 

Denúncia, ligue para polícia e a sua identidade vai ser 

mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim...  
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Telejornal dia 20/03/2017 

Reportagem: Fim do sonho: MC Neguinho 

separa briga e morre. 

Ao fundo a voz do âncora e a foto do foragido. 

 

 

Rezende: – E este é o homem que está foragido. Se você 

viu esse homem, se você conhece esse homem, se você 

sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, 

ligue para polícia e a sua identidade vai ser mantida no 

mais absoluto sigilo. 

 

 

 

 

 

 

 

Telejornal dia 21/03/2017 

Reportagem: Ciumento e agressivo ex-

namorado vai atacar. 

Ao fundo a voz do âncora e a foto do foragido. 

 

 

Rezende: - E esta é a imagem do homem que está 

foragido. Se você conhece esse homem, se você viu esse 

homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o 

Disque Denúncia. Ligue para polícia e a sua identidade vai 

ser mantida no mais absoluto sigilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telejornal dia 23/03/2017 

Reportagem: De olho na pensão: policial é 

morto pela ex-mulher. 

Ao fundo a voz do âncora e a foto da foragida. 

 

 

Rezende: - E a mulher condenada a dezesseis anos de 

cadeia por assassinato e que está foragida. Se você viu essa 

mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde 

ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a 

Polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto 

sigilo.  
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Nesta semana de análise, em relação às fotos acima, é possível afirmar: 

- Que depois da reportagem o apresentador põe a foto do acusado e clama ao 

telespectador que o ajude denunciando o acusado; 

- Que praticamente todos os dias a foto de um acusado é exibido na tela do telejornal 

para que o público ligue e ajude a polícia a colocá-lo na cadeia; na semana de análise é 

possível verificar que:  

          • No dia 20 de março duas reportagens pediam ao telespectador para 

denunciar; 

• Dia 21 e 23 apenas uma reportagem solicitava a ajuda; 

• Apenas no dia 22 de março não foi exibido nenhum caso solicitando a ajuda 

do telespectador. 

Outro quadro que ratifica essa colaboração do TUi com o EUc é o Saiu no Cidade 

Alerta: cadeia na certa. Neste quadro o EUc utiliza argumentos que comprovam sua parceira 

com a justiça para o bem da população. Aqui o EUc apontado por Rezende no seu discurso é 

o Cidade Alerta que convence os TUi (telespectadores) a colaborar com a justiça para que 

mais e mais fugitivos, acusados sejam presos. Ou seja, o EUe que é responsável por um certo 

efeito de discurso fez o seu papel produzindo sobre o TUi a mesma interpretação realizada 

pelo EUc no seu discurso. Como exemplos existem 3 (três) casos noticiados durante a análise. 

 

 
 

Telejornal dia 20/03/2017 

 

Reportagem: A vida por um celular: assassino de 

estudante é preso. 

 

Ao fundo a voz do âncora e a foto do preso. 

 

 

 

 

Rezende: – Nós mostramos a foto desse estudante 

aqui, (aponta para a foto no painel) (né?) Gabriel. Ele 

estudava marketing lá em Porto Alegre, 20 anos. E nós 

mostramos, também, (né?) quando ele acaba morrendo 

porque um sujeito vai assaltar - ele tá na porta de casa 

conversando com um amigo, voltando de uma aula - e 

aí um assassino foi... quando ele foi tirar o celular para 

dar para o bandido, o bandido foi e atirou e o matou. 

Correto? Agora eu vou mostrar uma imagem que eu 

quero saber se você acha se isso é justo. O bandido foi 

preso, até porque sai no Cidade Alerta é cadeia na 

certa. Aí está o bandido. 
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Telejornal dia 21/03/2017 

 

Reportagem: Sai no Cidade Alerta, cadeira na certa. 

 

Ao fundo a voz do âncora e a foto do preso e da 

missionária que foi morta. 

 

 

 

Rezende: Aqui... aqui é aquela coisa que eu digo: sai 

no Cidade Alerta é cadeia na certa. Semana passada 

nós contamos a história de Simone. Simone que era 

uma voluntária... uma voluntária... ela ensinava pessoas 

a ler, ela assinava, ajudava...  mesmo quando estava 

doente ela ia... ela, enfim,  entregava todo o afeto ou 

parte do afeto para as pessoas necessitadas. Ela que, 

inclusive, tem filho, tem tudo.  E ela morreu. O homem 

que a matou, ninguém sabe se o sozinho acompanhado, 

mas o acusado é esse. Nós colocamos aqui. Pergunta o 

que aconteceu... 

 

 

 

 

 

Telejornal dia 22/03/2017 

 

Reportagem: Sai no Cidade Alerta é cadeia na certa. 

 

Ao fundo a voz do âncora e a foto da menina morta 

(loira - Maria) e das presas.  

 

 

 

Rezende: - Eu mostrei a história dessa menina, ela se 

chama Maria e ela foi morta e nós mostramos e o 

delegado pediu que a gente mostrasse a foto de Joyce e 

dessa aqui que era a parceira de Joyce. E aí que que 

aconteceu? O delegado ligou  para cá ontem e disse:  

“‟Ó, sai no Cidade Alerta  é cadeia na certa mesmo, 

hein?” Você acredita que a gente achou? A reportagem 

foi ao ar e começou uma delação televisiva direto. Eu 

vou mostrar ela sendo presa [...]. O que aconteceu? 

(mostrando imagem no painel). Essa aqui tá com ciúme 

dessa, por causa de homem. Essa tem 15 anos e essa 

tem 21 e aí elas armam essa confusão... de repente, 

mostra a imagem de Joyce e da parceira dela no crime. 

E o delegado agora... ligou ontem dizendo: “obrigado, 

todo mundo fez uma delação... uma delação Cidade 

Alerta e ela já está presa”. Mostra imagem dela para 

mim, por favor. (fala com a produção). Você... você... 

as duas estão aí... e aí,ó... esta é Joyce que já está presa. 

Por quê? Porque sai no Cidade Alerta é cadeia na certa.  

Põe no Cidade. 

 

 

O que chama a atenção é que nesse último caso a polícia atesta sua ineficiência ao  

recorrer a um programa de tevê para ajudar na sua função primordial que é prender, ou 

melhor, fazer justiça. Aqui fica claro que o ethos construído pelo apresentador está realmente 

sendo visto como foi fabricado. Nesses exemplos às circunstâncias do discurso são 

visivelmente expostas na televisão, ou seja, os sujeitos (EUc e TUi) partilham das mesmas 

informações, dos mesmos saberes (quem é o acusado, o que ele fez, foragido da justiça) e a 

sua prática (ligação para polícia ou justiça) vai ajudar na solução do problema. Além disso, o 

sentimento de dever cumprido e de agradecimento do apresentador é dito com bastante 

contento e felicidade. É preciso ressaltar que a utilização do tom brando e suave ao pronunciar 

as palavras é perceptível, já que nos outros casos as frases usadas tem um estilo mais 
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agressivo. Ainda nos atos de linguagem acima o EUc do Rezende ganha a “aposta” como diz 

Charaudeau (2008), porque o EUe se impõe de autoridade e o TUi interpreta e realiza o ato do 

jeito que foi proposto. 

Nesse Sai no Cidade Alerta é cadeia na certa fica claro que o telejornal quer a 

adesão do telespectador (TUi). Quando o telespectador telefona para a emissora ou para 

polícia ele passa a ser EUc desse ato de linguagem e não continua como TUi - esse processo é 

dinâmico, já que a troca é interlocutiva. O telejornal quando abre espaço para o telespectador 

ligar ele deixa de ser monolocutivo e passa a ser interlocutivo. Esse quadro também 

demonstra que a justiça só foi feita porque saiu no telejornal, uma demonstração de que o EUc 

(apresentador) solicitou e o TUi (público) atendeu. Em nenhum momento a polícia/justiça ou 

qualquer outra autoridade teve participação na solução do desfecho, pelo menos, é o que a 

frase deixa transparecer para o telespectador. O que fica claro é que a justiça precisou da 

ajuda do telejornal para fazer sua função. Esses argumentos parecem coadunar com outro 

título o do livro do Mendonça (2002) A punição pela audiência: um estudo do Linha Direta. 

E é exatamente o que esse quadro demonstra: pela audiência, credibilidade e prestígio do 

ethos do apresentador é que a justiça foi realizada. 

Ao mesmo tempo em que solicita a ajuda dos telespectadores para fazer a justiça 

com o mesmo texto
37

 sempre dito ao final da reportagem pelo apresentador, o mesmo 

reafirma descrença na justiça exibindo o quadro Faraó Investiga realizado pelo consultor 

jurídico Percival. O quadro serve para reconhecer e apontar as falhas que as autoridades 

policiais não colocaram no inquérito que foi instalado e, por isso, talvez o caso ainda não 

tenha sido resolvido/solucionado como sugere o consultor. Quando isso acontece Percival, vai 

ao local onde aconteceu o fato e faz considerações orais procurando respostas para a falta de 

elucidação do caso que já dura algum tempo, às vezes, anos. No telejornal do dia 20/03/2017 

tem um exemplo desse tipo – Faraó Investiga: A misteriosa morte da corretora. 

 
Rezende: Aí, o quê que acontece com o nosso faraó: o nosso faraó soube de um 

caso... o caso é desta mulher.... (Rezende fala para produção). Põe aí a foto dela 

para mim, por favor... Ela. O apelido dela é Rubi. Rubi, uma corretora de imóveis. 

No dia do crime... - Mostra aí no dia do crime. Ela está trabalhando ali no estande de 

venda esperando por um casal para entregar as chaves de um apartamento, quando 

dois bandidos chegam de moto... - Você vai vendo ele aí. - Um deles desce nem 

capacete tira, chama a vítima pelo nome, e quando a vítima chega, ele atira. O 

marido da vítima está no local e vê tudo. Os criminosos foram embora, ela foi 

socorrida, não resistiu e morreu. Havia uma série de ameaças a Rubi, só que o crime 

                                                 
37

 Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque 

Denúncia, ligue para polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo (telejornal dos dias 20/03; 

21/03 e 23/03). 
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tem um ano e até agora nada aconteceu. A polícia diz ter um suspeito, mas até agora 

nada aconteceu. É nessa hora que entra o nosso “Faraó Investiga”. (aparece na tela 

  i  g      q      “F   ó I v   ig ”). Põe no Cidade. 

   

No momento que o apresentador diz “A polícia diz ter um suspeito, mas até agora 

nada aconteceu. É nessa hora que entra o nosso „Faraó Investiga‟” esse discurso é dito num 

tom de que agora o caso será solucionado referindo-se a ida do consultor Percival ao local. O 

quadro Faraó Investiga dá total credibilidade ao que o apresentador (sujeito comunicante) 

vem pregando durante seu discurso. O EUc pode se lisonjear do seu mérito de ter convencido 

o telespectador a acreditar que com a ida do Percival as falhas serão apontadas e o caso será 

resolvido, ou seja, o TUi (filho de Rubi/telespectador) acredita que o que diz o EUc é verdade. 

Por causa disso, o representante do Cidade Alerta vai em busca de pista, ou seja, o EUc 

constrói um EUe com uma intencionalidade tão demarcada para dizer que só não resolveu por 

causa de falhas na averiguação, nesse sentido o TUd construído também pelo EUc vai ter a 

difícil missão de fazer com que o TUi acredite e interprete a falha da polícia do jeito que foi 

proposto pelo EUc.  

Quando finaliza a reportagem entra a vinheta do Faraó Investiga e os 

questionamentos do caso que há um ano está sem solução. Os argumentos detectados pelo 

Percival são gravados no local onde aconteceu o crime. No relato o consultor aponta possíveis 

falhas deixadas pelas autoridades policias responsáveis para que a investigação tenha êxito. 

De novo o programa se reafirma como um socorro para as vítimas fornecendo 

esclarecimentos que não foram considerados pelas autoridades policiais. 

 
Percival (Faraó): - O rastro de ódio, as pistas para esclarecer esse assassinato estão 

num aparelho como esse aqui, no celular. Rubi recebeu várias ameaças pelo telefone 

celular, estava inclusive preocupada com isso. Não exteriorizava muito, mas as 

pessoas mais próximas dela, os familiares, os amigos mais queridos sabiam que ela 

estava perturbada. Alguém estava profundamente incomodado com êxito dela nesse 

plantão de vendas. Ela vendia muito, tinha boas comissões e isso atraiu a ira, a ira 

profunda. Portanto, o rastro está aqui. A polícia apreendeu o celular que estava com 

ela. Foi levado para perícia e até agora, nada. Então vamos esclarecer uma coisa: 

ameaça, não há dúvida nenhuma; a ameaça foi feita. Agora, transformar a ameaça 

em indícios, pelo menos, de autoria de assassinato exige mais trabalho, mais 

eficiência da polícia e a polícia está devendo nessa investigação. Ou seja, sabemos 

que há um suspeito, sabemos que um telefone foi apreendido sabemos que a 

Imobiliária onde nós estamos colocou à disposição, o telefone dela própria, 

Imobiliária, além do telefone da vítima para polícia e a polícia ainda não soube 

decifrar os mistérios dentro de um celular. É possível que o chip desse celular 

apreendido por parte do suspeito tenha sido destruído. É possível. Mas, até agora, 

isso não foi constatado. O que se sabe é que o pistoleiro de aluguel foi contratado. 

Nós temos um mandante. Esse crime tem um autor, o executor e um mandante. Pra 

chegar ao mandante a polícia tem que trabalhar bem para conseguir identificar quem 

mandou matar... quem mandou matar Márcia, quem mandou matar Rubi. O 

assassino sabia que ela estava aqui, não sabia quem era, sabia o horário mais 

conveniente, sabia quando deveria atacar. Um dia, logo cedo, pela manhã, por volta 

de 9 horas e 30 minutos, o assassino chega de moto e executa. Quem é ele? A 
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polícia está devendo essa resposta. 

 

Nas argumentações do Percival não são elencadas soluções do caso, ele apenas conta 

o episódio e sinaliza o celular como o possível decifrador das ameaças que a corretora vinha 

recebendo. Nenhuma prova concreta de quem atirou na corretora de imóveis Rubi, ao 

contrário, Percival apenas descreve o vídeo da câmera de segurança da imobiliária dizendo: 

“Um dia, logo cedo, pela manhã, por volta de 9 horas e 30 minutos, o assassino chega de 

moto e executa. Quem é ele? A polícia está devendo essa resposta”. A polícia e ele devem a 

resposta já que Percival também propôs ser investigador e ajudar a elucidar o caso. Um olhar 

mais atento ao discurso do Percival é possível denotar que não houve nada de novo que 

resolvesse ou desse pistas para resolução do assassinato. 

Em seguida, ocorre o seguinte diálogo entre Rezende e Percival. 

 
Rezende: - E com isso... e com isso, nós vamos esperar, Faraó, que se mexam 

porque os erros me parecem claros na investigação... 

Percival (Faraó): - ... Ou seja, há informações suficientes para ser feita uma boa 

investigação. Como você sabe, uma boa investigação exige talento, vocação 

observação dos detalhes.... uma coisa eu percebi na zona leste lá: se esse crime 

tivesse acontecido nos Jardins, por exemplo, já estaria solucionado. Lá é o lugar de 

pessoas simples, humildes que não merecem atenção...  porque esse caso tem muita 

coisa para ser investigado e descobrir o autor com rapidez. 

Rezende: - Também concordo. Mas, vamos lá... Vamos esperar agora com a tua ida, 

se não der certo, vai de novo.  

 

 Esse diálogo já inicia com Rezende confirmando o que foi exposto pelo sujeito 

interpretante Percival. Rezende diz: “E com isso... e com isso, nós vamos esperar, Faraó, que 

se mexam, porque os erros me parecem claros na investigação...”. Na sua interpretação, o 

Faraó expõe que “há informações suficientes para ser feita uma boa investigação. Como você 

sabe, uma boa investigação exige talento, vocação observação dos detalhes”. Um paradoxo 

criado já que tem casos que o programa solicita ligações para a polícia (Ex: ligue para o 

disque denúncia) e em outros desacredita no trabalho da polícia e, neste caso, especificamente 

tem a audácia de dizer que já existem informações que desvendam o mistério dessa morte. 

Somando a isso ainda complementa acusando a polícia de selecionar o que é resolvido 

primeiro e mais rápido “se esse crime tivesse acontecido nos Jardins, por exemplo, já estaria 

solucionado”. Como o crime ocorreu num “lugar de pessoas simples, humildes que não 

merecem atenção”. A autoconfiança do programa e do apresentador é tão grande que ele diz: 

“Mas, vamos lá... Vamos esperar agora com a tua ida, se não der certo, vai de novo”. 

Para demonstrar a imediaticidade do telejornal, Rezende utiliza-se da intercalação de 

duas reportagens. O próprio apresentador durante o discurso emprega seus bordões já 

conhecidos como “Corta para...e me dá a imagem” tentando demonstrar a agilidade do 
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telejornal para informar ao telespectador. A prática alicerçada na teoria tão questionada pelos 

autores Oliveira (2014) e Costa (2002) viram realidade no momento em que claramente os 

problemas dessa busca pelo que está acontecendo em tempo real começam a aparecer. Na 

ânsia pela divulgação do furo jornalístico, a notícia, muitas vezes, não tem aprofundamento e 

nem contextualização. Para exemplificar esse dinamismo utilizar-se-á duas reportagens 

exibidas em sequência no telejornal do dia 21 de março de 2017 são elas: Pânico no ônibus: 

motorista e passageiros reféns e a chamada do Comandante Hamilton no helicóptero para 

narrar um fato que está acontecendo naquele momento. Veja na íntegra: 

 
Rezende: – Me dê a imagem, vai...vai...vai...vai... Meu filho, não atrapalha o Cidade 

Alerta. Já não me basta ter trinta novelas no final e tu ainda me atrapalha... (fala com 

a produção)... Vai vendo.... Você vai vendo esse aí a imagem talvez você já tenha 

visto. A imagem é o seguinte: hoje no Rio de Janeiro, pela manhã, um homem 

entrou armado no ônibus. Ele fez... ele fez, pelo menos, 30 pessoas reféns e ele 

demorou... põe o exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer... e aí o combustível 

desse helicóptero aí é caro à beça - Você vai vendo... ele fez ou deixou sair uma 

senhora que estava grávida. Repara que está tudo cercado. A câmera... essa é uma 

câmera do helicóptero que está se aproximando pela lateral, isso aí é uma das alças 

de acesso da ponte Rio-Niterói e ele entrou normalmente de repente ele anunciou um 

assalto. Quando o motorista estava entrando na alça viu um carro da Polícia 

Rodoviária Federal e o motorista conseguiu... conseguiu fazer...  - Olha aí Polícia 

Rodoviária Federal aí de cáqui - e o motorista conseguiu chamar atenção da Polícia 

Rodoviária Federal, olha lá PRF. Todo o ônibus está cercado. É uma negociação de 

uma hora... de uma hora...repara... vai vendo: aquele ali magrinho ali é Babalu, que 

também conhece tudo da região. Você vai vendo... eu conheço... tem uns dois ou 

três aí que eu conheço, né? Resumo: você vai vendo os reféns. Eles vão tentando 

conversar com um homem dentro, o assaltante, que nesse momento pede, 

exatamente aí, para que venham um advogado, a esposa dele assaltante, a 

imprensa... quer duas caixas de caqui que tá na temporada agora, voltou, né? E suco 

de melancia que ele tem problema no fígado. Daqui a pouco ele vai querer bife à 

milanesa. E a polícia cerca e ele não tem para onde ir. Ele tem a essa altura, uma 

pistola na mão. A questão é que a polícia vai descobrir depois que essa pistola é 

falsa, de mentirinha, né? Mas, a essa altura, ninguém sabe e, portanto, o estado de 

tensão é absoluto. Tantos são Policiais Federais - e aí você vai vendo; são Policiais 

Militares tentando, de alguma maneira convencê-lo a sair e ele diz o seguinte a essa 

altura: que, se porventura, tentar entrar ele vai atirar. Como é que...  olha lá... Como 

é que tá lá... aí eles dão, já,  água, (né?) aí a impressão... vai vendo... deixa eu ver 

bem exatamente... vai dando água... tem uma passageira...olha aí, ó... tem uma 

passageira... - vai dando esses copinhos de água - repara...  Essa altura é a hora que 

já está mais ou menos... (Marcelo Rezende fala com a produção). Me corta com o 

comandante Hamilton... me corta no Comandante Hamilton ... Nesse momento... 

nesse momento um homem está ali baleado. Eu tenho as informações com o 

Comandante Hamilton, Hamilton... 

Comandante Hamilton: – Região nobre aqui de São Paulo, Marcelo. Região do 

Morumbi, tentativa de assalto, numa rua de bastante movimento, Geovani Gronchi, 

é uma rua muito conhecida aqui na região. É uma tentativa de assalto, uma pessoa 

ferida, o Corpo de Bombeiros chegou muito rápido, a Unidade chegou aqui também, 

do SAMU, além de várias viaturas da Polícia Militar. Não temos a informação se já 

foi alguém preso, Marcelo, mas é um local de bastante movimento e, 

principalmente, nesse horário. Do lado, inclusive aqui também tem o Palácio dos 

Bandeirantes e tem também a Comunidade Paraisópolis, Marcelo.  

Rezende: – Me dá a imagem dos reféns saindo... vai, vai, vai.. Você vai 

acompanhando, nesse momento... olha aí... uma passageira já desce desmaiada, é o 

momento em que a situação começa a ser controlada. Repara a passageira... ele vai 
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liberando aos poucos. Olha aí, mais duas... a moça desmaia. Você vai vendo a outra 

moça escapa, escapa. E, já, cai chorando... mais uma desmaia... você vai vendo... eu 

e você vamos acompanhando aqui com imagem do nosso Cidade Alerta. Você vai 

acompanhando, nesse momento...  bom, agora que ele está soltando ele tem que se 

render, não tem solução.... (falha no áudio por uns segundos)... ele... vai vendo...  é 

esse aí de azul, ó... (fala com a produção) Me dá o Comandante Hamilton me dá o 

Hamilton... 

Rezende: - Você vai vendo... já tem um preso (falha no áudio por uns segundos)... 

ônibus ...você vai vendo o homem que está preso... Põe no Cidade. 

  

Na primeira reportagem Rezende já inicia com o tom de desespero, de rapidez 

falando para a produção: “Me dê a imagem, vai...vai...vai...vai... Meu filho, não atrapalha o 

Cidade Alerta. Já não me basta ter trinta novelas no final e tu ainda me atrapalha”. Em 

seguida, conta a história desse ônibus que foi invadido, pela manhã no Rio de Janeiro, por um 

assaltante, ou seja, o fato já havia acontecido então as imagens já estavam gravadas e não 

tinha a necessidade de ter demonstrado como um acontecimento em tempo real. No término, 

sem contar o desfecho da história, o apresentador eufórico fala para a produção “Me corta 

com o comandante Hamilton... me corta no Comandante Hamilton ...”. E imediatamente, 

aparece na tela o comandante Hamilton e Rezende diz: “Nesse momento... nesse momento um 

homem está ali baleado. Eu tenho as informações com o Comandante Hamilton, Hamilton...”. 

Depois de contar em poucas palavras, sem detalhes e assumir que não tinha informação “Não 

temos a informação se já foi alguém preso, Marcelo, mas é um local de bastante movimento”, 

o Comandante chama Rezende. O apresentador nem comenta a situação e retorna para as 

imagens do ônibus dizendo: “Me dá a imagem dos reféns saindo... vai, vai, vai.. Você vai 

acompanhando, nesse momento...olha aí... uma passageira já desce desmaiada. É o momento 

em que a situação começa a ser controlada. Repara,  a passageira... ele vai liberando aos 

poucos”. Só depois de descrever a saída dos reféns do ônibus, Rezende novamente faz contato 

com o Comandante Hamilton sem sucesso e retorna ao caso do ônibus. 

Como a linguagem é muito mais do que codificação e decodificação de signos 

linguísticos; para Charaudeau a “linguagem é o mecanismo ou instrumento que permite às 

pessoas não só pensar e agir, mas também interagir com seus semelhantes e, 

consequentemente, viver em sociedade”, mas o discurso não corresponde apenas à expressão 

verbal da linguagem. O discurso é exatamente o ato de linguagem que possibilita locutores e 

interlocutores construírem enunciados. Discurso e texto são termos distintos. Para explicá-los 

Charaudeau (2011) diz que “há discursos diversos num mesmo texto e um mesmo discurso 

em vários textos. O discurso não é o texto, mas ele é carreado por textos” (CHARAUDEAU, 

2011, p. 3). O discurso é o que se apresenta de subentendido dentro do texto e “depende de 

suas condições de produção e dos locutores que o produzem e o interpretam” 
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(CHARAUDEAU, 2011, p. 3). Neste sentido “um mesmo texto é então portador de diversos 

discursos e um mesmo discurso pode impregnar textos diferentes” (CHARAUDEAU, 2011, 

p. 3). O que se conclui que o discurso é um percurso de significância inscrito num texto; esse 

mesmo texto pode permear em textos diferentes e ainda esse mesmo texto pode carregar 

discursos diferentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao 

original, a representação à realidade, a aparência ao ser... Ele 

considera que a ilusão é sagrada, e a verdade é profana. E mais: a 

seus olhos o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a 

ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo 

o cúmulo do sagrado.  

Feuerbach 

 

É perceptível tanto historicamente quanto empiricamente que o jornalismo policial 

construiu uma nova forma de (des)informar o cidadão. Nessa pesquisa fica claro que o 

jornalismo ideal tão disseminado por autores, acadêmicos, professores, teóricos não é, nem de 

longe, praticado. A imparcialidade, a busca da verdade, a apuração, a ética, e tantos outros 

valores foram abrindo espaço para o sensacionalismo, o espetáculo, o grotesco, o show. Essa 

abertura trouxe para o jornalismo policial um novo espaço que transgride normas, princípios e 

até leis todos os dias. A busca desenfreada pelo extracotidiano além de não trazer informação 

com conteúdo para serem transformadas em conhecimento, também não trazem nada de 

interesse público. O jornalismo policial como todo jornalismo que deveria servir para a 

produção de conhecimento na prática mostra-se sob outra perspectiva: o de disseminador de 

casos sem contextualização que nem ao menos servem para refletir holisticamente sobre a 

violência no país. 

Devido a todos esses problemas é que Rodrigo Alsina (2009) propõe Por um leitor 

mais crítico no seu livro no seu livro A construção da notícia. Segundo ele, são os meios de 

comunicação que constroem a realidade permitindo a “visibilidade de certas realidades, mas, 

ao mesmo tempo, não refletem outras tantas. [...] Essa construção da realidade é feita com 

estratégias discursivas que são invisíveis para os olhos do ingênuo leitor” (RODRIGO 

ALSINA, 2009, p. 290). Nesse sentido, cita que: 

 
Para que o contrato pragmático fiduciário seja aceito pelo destinatário, o jornalista 

deve construir um discurso que pareça verídico. Para isso, cita algumas fontes 

utilizadas para tornar a notícia verificável. Usa as aspas para colocar na boca dos 

protagonistas suas declarações e, dessa feita, justificar a objetividade do seu 

trabalho. Estrutura a notícia de forma adequada, compilando, em primeiro lugar, os 

dados essenciais, protegendo assim, de possíveis críticas dos seus chefes. [...] Em 

resumo, trata-se de criar um efeito de verossimilhança, a partir de um discurso da 

verdade, que, no entanto, não garante absolutamente a veracidade dos fatos. 

(RODRIGO ALSINA, 2009, p. 291). 

 

Mas quem é esse leitor crítico? “é aquele que sabe interpretar a notícia. Ele 

compreende o que as notícias dizem e sabe por que e como as informações garantem o que 

garantem” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 291-292). 
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A busca pela qualidade não parece ser a meta do jornalismo policial. A quantidade de 

reportagens domina e garante o espetáculo. O compromisso da televisão leia-se do jornalismo 

policial é com o lucro. Debord (1997, p. 39) tinha razão quando diz que “a raiz do espetáculo 

está no terreno da economia que se tornou abundante, e daí vêm os frutos que tendem afinal a 

dominar o mercado espetacular”. E, realmente, o momento histórico desde a década de 1990 

contou exatamente como os fatos contribuíram para essa mudança na programação: a TV por 

assinatura, a perda da audiência da tevê aberta, o Plano Real, a disputa pelas classes C, D e E 

foram decisivos para consolidação dos programas populares e sensacionalistas. Traquina 

(2001) também expõe que o serviço público prestado pelo jornalismo tem reduzido para dar 

lugar à parte comercial. O telespectador é visto como consumidor e a informação é substituída 

pelo entretenimento.  

  

Cada vez mais os mídia se interessam por „estórias‟ de interesse humano e têm a 

obsessão de mostrar e contar. Cada vez mais a cultura de competitividade nos 

negócios, que foi elogiada em quase todo o lado, favoreceu os métodos dos 

paparazzi e uma atitude em que todos os meios são lícitos. Cada vez mais o objetivo 

primeiro dos mídia tem sido de maximizar os lucros e minimizar os custos. 

(TRAQUINA, 2001, p. 194).  

 

Parafraseando os comentários do livro de Debord (1997, p. 167) é preciso levar em 

consideração que o sistema no qual está alicerçado o jornalismo policial televisivo é formado 

“pelos que se esforçam em manter o sistema de dominação espetacular, e a outra metade por 

aqueles que se obstinam a agir em sentido oposto”. De fato como disse Arbex Júnior na 

entrevista ao programa Ver TV as universidades continuam ensinando o jornalismo na sua 

essência mostrando os princípios que norteiam a profissão, mas o mercado vai seduzir o 

profissional com outros meios, inclusive, financeiros. A decisão é íntima, individual e cabe a 

cada um decidir qual caminho a seguir. O fato é que o jornalismo está virando entretenimento 

sendo diluído em várias áreas e gêneros sem delimitar a fronteira entre informação X ficção X 

e o próprio entretenimento.  

Quem também comenta como esse novo ethos jornalístico tem sido divulgado é 

Traquina (2012) para abarcar uma quantidade considerável de jovens para os cursos 

universitários. Ainda de acordo com o autor, os diferentes meios, inclusive, o cinema tem uma 

parcela de contribuição nessa propagação. Para demonstrar a afirmação foi citado como 

exemplo o filme O Homem que Matou Liberty Valance, de John Ford, de 1962. O filme se 

passa numa vila no oeste dos Estados Unidos no qual o personagem de Dutton Peabody é um 

diretor do jornal local chamado de Shinbone Star que bebe muito e fuma cigarros, mas 

também serve a comunidade na luta contra o pistoleiro Liberty Valance que aterroriza o local. 
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O jornal é “honesto” e visto como um manual de democracia o que consequentemente vai 

atingir o jornalista o denominando de “guardião da democracia em emergência. Num 

momento do filme, Dutton Peabody exclama” (TRAQUINA, 2012, p. 132): 

 
Sou um jornalista! Não sou político. Os políticos são o meu alimento. Construo-os; 

derrubo-os. Mas nunca seria um. Não poderia ser um – isso distrair-me-ia. Sou a 

vossa consciência. Sou uma pequena voz que atroa na noite. Sou o vosso cão de 

guarda que uiva aos lobos. Sou o vosso padre confessor. (TRAQUINA, 2012, p. 

132). 

 

Traquina (2012) ainda comenta que o jornalista está próximo à opinião pública e 

contra o poder repressivo, no caso o vilão demonstra, claramente, o ethos jornalístico que o 

filme representa. Ainda de acordo com o autor, a construção do ethos envolve um conjunto de 

normas da profissão e valores que devem ser preservados. O primeiro citado foi à liberdade se 

contrapondo a qualquer tipo de censura; a independência e a autonomia vão desembocar em 

outro valor muito prezado e perseguido pelo jornalista que é a credibilidade. “A importância 

de manter a credibilidade e levar um trabalho constante de verificação dos fatos e de avaliação 

das fontes de informação” (TRAQUINA, 2012, p. 134). Outro valor que foi destacado é a 

objetividade que nasceu no jornalismo do século XX, mas tem base na mudança da profissão 

de enfoque nos fatos e não nas opiniões, isso já no século XXI. Mesmo depois de todos esses 

anos é preciso pontuar que até hoje a objetividade é objeto de crítica e discussão pela área. 

Como não há espaço, no caso da tevê, tempo para noticiar tudo o que acontece no 

mundo é preciso escolher quais acontecimentos serão transformados em notícia e 

consequentemente se tornarão conhecidos. Para dá visibilidade há um acontecimento e o 

mesmo tornar-se conhecido nos veículos de comunicação é preciso que o fato tenha algumas 

características que no jornalismo é denominado de valor-notícia. O Manual de Comunicação 

do Senado Federal
38

 elenca os critérios que são importantes para a definição do valor-notícia, 

são eles: ineditismo, probabilidade, interesse das pessoas afetadas, apelo (curiosidade), 

informações que as pessoas se identificam (empatia) e proximidade. O fato é que para 

selecionar o que se torna ou não notícia, ou seja, o que dá ou não audiência, o que é interesse 

do público ou não, ou melhor, interesse do veículo é preciso verificar os critérios de 

noticiabilidade
39

. Traquina (2005, p. 63) conceitua noticiabilidade, justamente, essa aptidão de 

apurar a matéria-prima do jornalismo – o acontecimento – e transformá-lo em notícia. 

                                                 
38

 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/glossario/valor-noticia . Acessado em: 01 

de dezembro de 2017. 
39 Noticiabilidade: Restrições ligadas à organização do trabalho jornalístico, sobre as quais se criam convenções 

profissionais, para definir o que é notícia. Englobam desde o uso das fontes até à seleção dos acontecimentos. 
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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”). (TRAQUINA, 2005, p. 63). 

 

De acordo com Silva (2005, p. 99), os valores-notícias permeiam todo o processo de 

produzir a notícia, “mas a produção da notícia e sua qualidade são resultado de muitos outros 

critérios ou fatores de noticiabilidade”. Além disso, é preciso acrescentar a participação do 

sujeito-jornalista na hora de olhar para esse acontecimento, já que o jornalista carrega todo o 

seu conhecimento de mundo, subjetividade, valores, princípios e crenças quando vai fazer a 

reportagem, o que não pode ser desconsiderado. 

 

A rigor, a definição de notícia está afeta aos princípios de seleção e exclusão. 

Ressaltar ou desconsiderar aspectos da realidade, transformados em objeto 

noticioso, depende de muitos fatores, entre eles, a subjetividade do profissional, o 

seu domínio do tema e sua capacidade de reelaborar o fato. A restrição decorre 

também do tempo/espaço industrial necessário para a informação ser veiculada, 

tornando, por exemplo, a exposição da notícia na televisão altamente fragmentada, 

descontínua. (COSTA, 2002, p. 146 - 147). 

 

Diante disso é que essa dissertação buscou contribuir para revelar as estratégias do 

sujeito comunicante, principalmente do Marcelo Rezende, no discurso. Nesse sentido foi 

possível identificar uma particularidade importante do apresentador (EUc) que 

representa/aglutina no seu ethos a representação de vários EUc a depender da situação exposta 

pelo telejornal. Um deles é o caso “de amor e ódio” que alimenta com a justiça/polícia 

representados tão enfaticamente pelos quadros Saiu no Cidade Alerta, Faraó Investiga e de 

também quando, por meio da fotografia exposta na tela, solicita a ajuda do TUi para colocar 

acusados na cadeia. São quadros que ratificam a posição de benfeitor da sociedade tão 

almejada e já conquistada pelo telejornal. Ao mesmo tempo em que têm essas autoridades 

judicias como fontes que fornecem entrevistas sobre os casos, Rezende em vários comentários 

aproveita para questionar o trabalho desenvolvido pela justiça. Tal atitude também é 

referendada com os comentários jurídicos do Percival que alimenta ainda mais essa 

autenticação de que estão pautados na lei, já que é a voz do especialista. Tudo isso vai refletir 

no ethos do apresentador repassando uma imagem de EUc que ao mesmo tempo em que 

endossa o trabalho desenvolvido pela justiça, ataca-os fazendo cobranças em nome do povo 

                                                                                                                                                         
Impacto sobre a nação, interesse coletivo e quantidade de pessoas envolvidas no fato são exemplos destes 

critérios (COUTINHO; MATA, 2010, p. 73). 
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numa clara demonstração de que espera a aderência do TUi. E todo esse discurso marcado de 

posições ideológicas e, muitas vezes, até preconceituosa de caça aos bandidos vai ter a 

concordância do TUi, por exemplo, no Faraó Investiga - casos em que as pessoas acreditam 

que com a ajuda de Percival apontando as negligências da justiça será resolvido), além da 

ligação do telespectador que viu algum acusado e  faz a denúncia. 

Costa (2002) toca num ponto importante na produção da reportagem – a absolutização 

das fontes utilizadas – ou seja, a opinião dada que muitas vezes culmina em juízos de valores 

ratificam e representam “ao sistema estratificado de forças societárias, privilegiando as 

autoridades governamentais, empresariais, científicas e religiosas” (COSTA, 2002, p. 149).  

Diante disso é preciso questionar-se se o que está sendo mostrado é realmente de interesse 

público? A resposta desse mesmo autor é no sentido de que são os próprios meios de 

comunicação que na seleção e definição de pautas decidem o que será informado ao receptor. 

E isso é definido como uma das maiores falácias de competência desses veículos de 

comunicação. E ainda afirma que algumas colocações do sensacionalismo derivam disso e 

cita alguns exemplos que justificam: “„o que está acontecendo é de interesse público‟, „os 

índices de audiência mostram que a temática, seu enfoque e desdobramento respondem pela 

aceitação social‟ ou „a vida é exposta da maneira como ela é, sem retoques‟” (COSTA, 2002, 

p. 149). 

Um fato que deve ser considerado, principalmente, na atualidade é em relação aos 

“problemas da comunicação humana no tempo em que proliferam meios de massa, em que a 

capacidade de transmitir dados em grande velocidade não resultou em aumento da capacidade 

de compreensão dos fatos” (SERVA, 2005, p. 99). É notório que as imagens e as narrativas de 

violência ficaram banalizadas com os programas e telejornais policiais transmitidos pela 

televisão. Diante disso será que os telespectadores ainda tem uma sensação de desconforto e 

se sensibilizam com as notícias? Curado (2002, p. 158) diz que essas cenas violentas tem o 

poder de dessensibilizar o público e que quando precisar incluí-las nas reportagens é 

necessário advertir o público. “O morto merece respeito e não deve ser mostrado a não ser que 

existam razões muito importantes para isso”. 
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ANEXOS 

 

1 Transcrição do telejornal policial Cidade Alerta dia 20/03/2017 

  

Parte 1 - PRIMEIRO BLOCO 

(Começa com as luzes do estúdio desligadas até o início dos cumprimentos do apresentador) 

Marcelo Rezende: Olá muito boa tarde! Boa tarde pro senhor pra senhora pro amigo pra 

amiga! O fim de semana foi bom? Hoje é o dia internacional da felicidade. Tamém Eu vou 

falar uma coisa para você. Eu sou feliz todo o dia, mesmo na hora da confusão...  por causa 

que eu tenho uma certeza na minha vida tudo passa. Tuuuudo sempre passa então eu vou 

aproveitando, mais é um dia... agora também vou contar uma história tem dia internacional de 

tudo.... tem dia internacional teu... do faraó vou mandar fazer (Beijando o cabelo de 

Percival)....tá tudo na paz? 

Percival: Feliz é um bem-aventurado. Então eu prefiro assim... eu sou um bem aventurado, eu 

sou feliz! 

Rezende: Pensei que teu nome fosse Percival? 

Percival: rsrsr 

Rezende: Teu nome é Percival bem aventurado? 

Percival: Não é Boaventura é bem aventurado. rsrs 

Rezende: Tá tudo bem faraó?  

Percival: Graças a Deus. 

Rezende: Tudo legal? 

Percival: Tá tudo bem. 

Rezende: Ótimo! Comigo não. 

Percival: Por que? 

Rezende: Porque eu tava ótimo sem ti ver... te vendo já me incomodou. 

Percival: Mais que isso Marcelo? 

Rezende: Não, então tá bom... ah mais falar... Bota a cara dele aqui (foto).... Pensaaaa.. O 

polial....Olha polial é? Polícia com Bial. Deixa eu falar ... o policial fez assim: ahammmm! 

Até o policial tomou susto com ele por uma razão. Esse sujeito aqui entra numa frutaria e diz 

que vende celulares. Uma funcionária então se interessa pelo celular e por ele. E ele deixa um 

cartão. Ela entra! Dali a pouco passa e tal.... e ela telefona e os dois conversam... sabe aquela 

conversa cumpriiiiiiiiiiiiida que num termina nunca? Marca um encontro! Quando a moça 

chega ela tá animada com ela. Ele olha e diz assim: a situação é a seguinte (gesto de matar) 
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você agora é propriedade minha. Aí ....ela disse como é que é? Ou morre. Arrastou ela pra um 

hotel fez um sapeca iaaaá forçado, portanto isso não é sapeca iáááá... sapeca iáiaá é uma coisa 

do bem né. Fez lá e fez sexo forçado e diz o seguinte vou te matar se quando eu te ligar você 

não vim aqui e ele vai ... liga e ela vai.... de repente ela tem uma ideia. Claro tá cansada 

daquilo... cada vez ele a ameaça mais..... procura a polícia e ele é preso. Repara olha aí... Mais 

aí é que vem a história (mostra imagens dele já preso). Quando os policiais chegam nele ele 

diz exatamente isso: vocês não vão me prender... Policial diz: Como? Vocês acham que o que 

eu fiz com ela é muito? É que vocês não sabem o que tá acontecendo lá em casa? O policial 

diz: ahammmmmm... Eu volto já, já. 

SEGUNDO BLOCO (Começa com outra notícia) 

Rezende: Então vamos nós, mas vou começar com o nosso comandante Hamilton. Me dá 

imagem do comandante Hamilton. Você vai vendo, vai fechando. O nsso lente nervosa pensa 

que isso é vídeo game e aí ele nunca tá na notícia. Só o comandante, a lente do Hamilton tá, 

porque o do lente nervosa ela acha que isso é pra brincar, né comandante Hamilton? Boa 

tarde! 

Comandante Hamilton: Boa Marcelo, boa tarde a todos! Estamos aqui na região do Butatã. 

A informação nós que temos Marcelo é que foi uma ocorrência envolvendo um policial. Ele 

foi atingindo por umaaaaa... de acordo com a informação parece que foi uma faca inclusive, 

ele foi atingido. O corpo de bombeiro está no local, tem o águia 21 que está girando aqui em 

cima, aguardando informações lá de baixo. Não sabemos o estado dele Marcelo, se é grave, 

por isso que o águia está girando para ver se haverá necessidade de levá-lo. A gente não tem 

maiores detalhes quem atacou, foi tentativa de assalto ou que teria acontecido, mas o fato é 

que o policial foi atingido aqui na região do Butantã. E agora lá embaixo tem todo o aparato 

para salvá-lo, ou seja, levá-lo o mais rápido para o hospital, Marcelo. (Fala do funcionário 

que não tá na notícia)  

Rezende: Então você vai vendo aí um policial acaba de ser... levou uma facada e a partir daí é 

o que nos vamos esperar o comandante Hamilton aprofundar a informação pra que a gente 

então possa tocar.. tocar a informação para frente com toda a precisão possível enquanto o 

nosso comandante Hamilton sempre brilhante... você vê aí o lente nervosa  que tá tentando 

comprar uma casa nessa região ela tá escolhendo pelo telhado. Corta pra mim! O sujeito tem 

que tá na notícia, não, ele fica assim! Gestossss  - abre e fecha a mão..... Sabe criança que a 

criança da brinquedo e fica pra lá e pra cá até quebrar? Por isso que é o prejuízo que ele dá 

pro pobre comandante Hamilton que eu nem conto, por semana é um negócio enguiçado... ele 

é sobrinho do comandante Hamilton, por isso.  
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Rezende: Mas vamos falar de Rodrigo. Rodrigo é o seguinte: Rodrigo entra numa frutaria e 

diz assim: olha, eu tenho os últimos modelos de celulares e tal, mas Dilson tem uma 

funcionária. E a funcionária começa a olhar pra ele, meio interessada, mas nele do que no 

celular e ele percebe e dá um cartão e aí eles marcam um encontro. Quando ela vai encontrá-

lo ele vira e diz assim .. eu não sou vendedor de celular nenhum.. a partir de agora você é 

minha propriedade ou morre (e volta a fazer o gesto com se estivesse com uma arma). Ela fica 

completamente nas mãos dele... ele arrasta pra um hotel que tá ali bem do lado e as ameaças 

de morte vão se seguir porque naquele momento ele abusa sexualmente dela o que vai 

acontecer outras 6 vezes no mesmo lugar... porque ele diz se você não aparecer eu te espero e 

te mato na saída do trabalho, mas num momento ela não aguenta .... no que ela não aguenta 

...ela vai e chama a polícia e conta... arma-se o flagrante e ele vai preso... repare (imagens dele 

preso).....quando ele vai preso que você vê aí... quando ele vai preso ...repare... ele vai....corta 

pra mim meu filho ... senão cortar pra mim não tem programa! ele fala assim pros policiais .... 

vocês não podem me levar preso.. policial, você é louco? vocês não sabem o que eu tenho lá 

em casa...  eu vou mostra a casa dele... vocês não sabem o que eu tenho lá em casa... ele 

conta. O policial faz ahammmm??? Resumo essa é a casa! (Mostra imagens da casa e 

Rezende continua): 

Rezende: Repara a casa que fica aí nesse fundão.... vai vendo.... aí nesse quarto tem uma 

mala...aí ó... essa mala preta... certo? essa mala não é para carregar roupa... ele conseguiu essa 

mala por outra razão.... o que que ele fala? ele diz  o seguinte: dá mala aqui por favor ...ele 

tem uma esposa.... ele diz pra esposa...se você não ficar trancadinha aí dentro de casa... eu 

comprei essa mala pra te matar e eu vou botar teu corpo aí dentro... vai vendo o grau de 

loucura.... aí sê me pergunta o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte... olha a esposa dele. 

Quando a polícia chega lá... dá de cara com ela trancada... ela tem 17 anos. Ela está trancada e 

ela diz pra os policias me dá alguma coisa pra comer que eu tô morrendo de fome. Aí os 

policias dá um sanduíche pra ela e pergunta quanto tempo você tá aqui? Eu tô há 5 meses 

trancada dentro desse casa e nesse quarto moço que você viu que tem a mala ele me deixou  

há 4 dias e a moça quase desmaia. Põe no cidade.   

REPORTAGEM: (legenda) O MANÍACO SEXUAL: ELE NÃO PARA DE ATACAR 

Rezende: – Amor. Amor que mata, amor que maltrata, realmente, não são amores. Na 

veerdade, o grande e grave probema pra vida dessa menina é que já, já ele sai da cadeia. Se 

não colocarem ele como Lei da Tortura, tentativa de assassas... o cara que pega um ferro pra 

mata... pra torturar alguém, na verdade isso pra mim é tentativa de homicídio. Pra você 

também ou não? (apresentador fala e aponta para Percival) 
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Percival: – Exatamente. Ela tá de um jeito que...  ela fica subnutrida, não é alimentada... ela 

pode morrer até por  inanição ali dentro, mantida naquele cárcere privado dias e dias 

consecutivos. Agora Marcelo, nenhuma mulher precisa se submeter a essas vontades malucas 

de um homem desse tipo, não é? Porque tem oportunidade de se mandar de lá, de fugir... não 

precisa... porque ficar prisoneira voluntária? 

Rezende: – Às vezes, Perci, a gente falando daqui é muito simples, mas as condições do 

ambiente, a possibilidade de sair, o medo dum débil mental desse ter um alguém vigiando ou 

ele próprio dando uma [encerta?] e vigiando. Quer dizer, é preciso ter um pouco de calma no 

sentido de tirar a culpa da vítima, porque numa circunstância dessa, isolada naquele corredor, 

é difícil a gente é.. é......imaginar que há oportunidade de fugir, porque o medo tá dentro da 

gente. É o medo que vai nos consumindo. Portando, não sei. Agora eu sei de uma coisa: no 

país que eu inventei, esse três com goma aí não ia durar três dias. Era julgar e fim de festa. 

(Marcelo Rezende, apresentador, vai em direção do painel de vídeo e mostra a imagem de 

outro rapaz). 

REPORTAGEM: (legenda) O MANÍACO DAS BOLSAS: 50 MULHERES ATACADAS 

Rezende: – Mas esse aqui é... esse... olha a cara. Não me diz legal. Olha pra cara e me diz... 

ele tá causando um  pânico aqui – agora foi preso – ele tá causando um pânico aqui no 

interior...aqui, na grande São Paulo. Mauá é uma cidade na grande São Paulo, né? E aí, o que 

acontece: ele tem uma tara. Mostra a tara dele aí, Edu, por favor. Olha aí, a tara dele é por 

bolsa. Vai vendo... se Mariquin... olha... é bolsa. Zé Maricota quer bolsa. Pra ter uma 

noção...na cidad... Não, tem umas coisas que eu não acredito. Ele ficava esperando numa 

moto. Só numa taca ele roubou cinquenta mulheres. Aí, você me pergunta: “e aí o que que ele 

fazia?”  Ele só queria a bolsa pra desfilar. Mostra ele preso.  Olha ele aí. Aí perguntaram para 

ele: “porque que você gosta de bolsa?” E ele respondeu: “porque ainda não aprendi andar de 

sapato alto”. Põe Alieniza no Cidade. 

REPORTAGEM: (legenda) EX-ESPOSA TENTA IMPEDIR RAPTO DE FILHA 

Rezende:- Mas aqui é um caso diferente. Deixa eu mostrar imagem dos dois. Ela se chama 

Josiane e ele se chama Kleber. Ele pergunta para os dois advogados: “tem certeza, doutor”?  E 

aí ouve como resposta: “nem esquenta a cabeça, vai dar tudo certo”. É uma forma do 

advogado acalmar. Isso. “Mas eu vou e eu vou sair, né doutor”? Ele disse: “você vai... vai 

sair, vai”. Só que o delegado, lá da história, é muito mais esperto e já tinha preparado uma 

prisão para ele. E por quê?  Por uma razão:  Kleber é casado há 4 anos com Josiane, tem um... 

tem uma filha de 1 ano e aí o quê que  ocorre: ele tinha uma vida extremamente calma, 
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regular, não havia problema algum até que ele descobriu... descobriu uma das maiores 

tragédias do momento que se chama crack. O crack frita o cérebro com uma rapidez que 

ninguém imagina. E ele foi para o crack e começou a fumar crack. Eu não sei se você sabe o 

porquê que chama crack. Também isso  não vai enriquecer  a cultura de ninguém, mas só para 

explicar como é um efeito da borra da cocaína, do que que ocorre... quando fuma...faz 

crack...crack...crack... crack   fica quebrando. Sabe quebrando?  Como se fosse uma pedra...é 

uma pedra quebrando. E, por isso, se tornou crack.  E ela afeta diretamente o sistema nervoso 

central com uma rapidez que é só... - cada vez que a gente vê aqui as inúmeras Cracolândias 

que o governo de São Paulo deixa ter, em vez de trabalhar para resolver o problema de uma 

vez por todas, cada vez tem mais Cracolândias em São Paulo, é um negócio assustador, né? Já 

tá... tá difícil com muitos bairros...  inclusive  bairros do centro. Começou no centro, já tem na 

zona sul, já tem na zona leste, já tem  na zona norte... o negócio está fazendo assim... -  e ele 

entrou para o craque. Ele que era um homem carinhoso. Ela não resiste -  naquele dia ela está 

com a filhinha no colo e é a hora, (né?) que ele vai chegar;  e por que ele vai chegar nessa 

hora? Eles estavam separados e ele ligou para ela pedindo para ver a filhinha e ela concordou. 

Nessa hora, ele tenta pegar criança para fugir com a criança, ela reage. Josiane vai morrer ali 

mesmo, ele vai se apresentar dias depois com dois advogados, certo de que ia sair como 

entrou, rapidamente. Só que o delegado na Itaúna, que é no interior de Minas Gerais, já tinha 

preparado bem uma prisão para ele... -põe no Cidade. - ...  

REPORTAGEM: (legenda) FIM DO AMOR: ESTUDANTE É MORTA PELO 

NAMORADO 

Rezende:- E você vai vendo, se ali ele faz essa covardia, aqui vai ser uma covardia quase 

idêntica. Os dois são estudantes de direito, se conhecem na faculdade e começam um namoro. 

Um namoro que para ela já deu. Ela quer seguir em frente a vida, mas Luís diz: “não, não, 

somos nós dois agora”. Naquele dia ela sai da faculdade e Luis vai acompanhando Ivone. Ele 

tenta, tenta, tenta, tenta reatar o namoro e ela diz: “não, não, não”. E esse não a levará à 

morte. Por que? Por uma razão... por uma razão... sabe qual é a razão? Vou explicar qual é: 

não é só o homem ser rejeitado, essa é uma parte da história, mas tem uma outra parte da 

história. Como esses caras já viram que no Brasil matar não acontece nada, no Brasil, matar 

significa a mesma coisa que um político roubar, não acontece nada -  tanto é que tem mais de 

100 no Supremo Tribunal Federal e ninguém, (né?) coloca os caras para serem julgados. E 

aqui a mesma coisa: o sujeito então se sente rejeitado e pensa assim: “tá bom, vou preso, 

tenho o direito de recorrer em liberdade. Vou ficar preso 4, 5 dias, sou primário e como eu sou 

primário vão deixar eu responder o processo em liberdade. O julgamento dura, pelo menos, 
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até a hora de chegar a 5,6 anos se eu for condenado eu tenho direito a recorrer em segunda 

estância em liberdade, demora mais 4,5 anos... até lá eu já mudei de vida, mudei de cara, 

mudei de tudo.” E é exatamente por isso... Põe no cidade. 

REPORTAGEM: (legenda) LADRÕES DE LUXO: BRASILEIRA CHEFE DO BANDO 

Rezende:- Deixa eu dizer uma coisa: eu vou mostrar uma imagem, é uma brasileira, ela tem 

uma quadrilha...deve ser mais ou menos uns 15 na quadrilha. Ela tá ali presa. Há 15 anos que 

ela assalta... assalta apartamentos de luxo por vários estados do Brasil, Chile e Argentina. Os 

argentinos já estavam atrás dela ó... (estalos de dedos denotando tempo) há um tempo. E 

agora... e agora ó...  

Rezende: (diz para a produção)... dá a imagem dela,  dela presa. Aí ó... essa é Priscila, ela, 

dessa vez ela estava indo assaltar na Argentina. Só num primeiro momento, a polícia já 

recuperou cinco milhões de reais, dinheiro que só Percival conhece. (mostra aí) .. olha a 

gangue dela. Olha aí... isso... toda dinheirama dela: jóia, apartamentos de luxo, restaurante... 

repara: eles assaltam há 15 anos e ela agora, finalmente, foi presa. Mas foi presa graças a 

quem? Presa porque Ma – ma dô -dô entrou em ação... (música de suspense de fundo e a 

Imagem de um cão farejador)  ...conta pra mim Mamadôdô... 

(volta ao estúdio) - (Imagens de assaltantes deitados no chão na prisão) 

REPORTAGEM: (legenda) ASSALTANTES DORMINDO, CANSADOS.   

Rezende: - Oooolha esses...  ó... não faz barulho, não, para não acordar. Eles estão 

cansadinhos. Ó... pssiii, silêncio!... “Óoooia” que sono!... esse acordou agora, olha!... Por que 

é difícil essa vida de ladrão. O cara rouba muito não tem descanso, não tem folga... é dia e 

noite, ó... (imagem dos rostos de cansaço dos bandidos) agora na cadeia, ó que soninho... que 

soninho!  Eles foram preso, sabem como? Ele disse assim:   “ vamos fazer o último assalto, 

porque nós já estamos assaltando já tem umas 10 horas e  eu tô com sono”. Aí eles foram...  - 

Óia que cara de coitado! -  Resumo: só que eles foram assaltar duas militares da aeronáutica 

com um facão e um revólver de brinquedo. Pergunta se ia dar certo, né? Conta para mim, 

Macambira. (Imagem de um papagaio emitindo um som similar a uma sirene de carro de 

polícia) 

Rezende:- Essa é boa: já passearam no Código Penal. 

(imagem corta para outra matéria) 

REPORTAGEM: (legenda) GOLPE DOS CARRÕES: PAI E FILHO NA CADEIA 

Rezende: -  Esses três com goma aí... eles mont...   

Rezende: (fala com a produção) - ...vai mostrando andando,  ele preso... em movimento, meu 

amor... televisão é movimento... quem gosta de foto  parada é livro... Ah!  E  revista também.  
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Rezende: -  Aí... aí, ó..  Vai vendo o que aconteceu: eles montaram uma arapuca de compra e 

venda de carro de luxo, quando a pessoa ia pegar, já era. Encontrava tudo fechado. Quem 

descobriu?... mostra aí o canarinho belga. (Imagem de um canário branco andando e um som 

de latido). Esse canarinho belga aí é o Cipolone, que acha que é cachorro, ó..  

Voz de alguém a produção: - Pode?  [expressão incompreensível] 

Rezende: - Conta pra mim, Cipolone.  (volta ao estúdio) 

REPORTAGEM: (legenda) DEPOIS DE SEIS ANOS, EX NAMORADO VOLTA E 

MATA DIARISTA 

Rezende: - O homem que você está vendo ele tem uma absoluta paciência. Essa é a namorada 

dele. Isso, quase sete anos atrás. Ele esperou até agora, ele deu um tempo de mais de seis anos 

para ir atrás dela. E aí ela estava em casa com o atual companheiro e ele chega, seis anos 

depois. E o que acontece?  Eu volto já, já.. 

(vinheta do programa) 

Rezende: - Uma família... uma família aqui em São Paulo chora... uma família, aqui em São 

Paulo chora a morte.... a morte de Socorro. Este homem se chama Aloísio. Socorro foi 

namorada dele de 2009 a 2010, um ano apenas. E ela decidiu terminar o relacionamento... e 

ela ficou até meia pensativa “o quê que é, o quê  que não é”... ele esperou seis anos, mais de 

seis anos... seis anos e alguns meses para ir atrás de Socorro. E sabe o que ele fez? Põe no 

cidade... (volta ao estúdio) 

Rezende: - Agora algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo uma 

boa noite, fiquem com Deus. Amanhã nos encontramos na nossa Cidade Alerta. Tchau. 

(ainda, no mesmo momento no estúdio, ele volta para ao monitor de imagem). 

Rezende: – E nós... 

REPORTAGEM: (legenda) ROMANCE PROIBIDO: A VINGANÇA DOS TRAÍDOS 

Rezende: - Pensa numa encrenca... olhando...aqui ó.... (bota ali, faz favor) ...olhando os 

quatro, quem é que você acha aí que é a encrenca?... 

(Marcelo Rezende aproxima e toca monitor de imagem frente à imagem de uma mulher, bate 

levemente três vezes, apontando). 

Rezende: (fala em tom de cochicho) – Débora, aquela ali... 

Rezende: - Pensa numa mulher que gosta de confusão. Mas ela parece que fez faculdade de 

confusão, tudo ela reclama. Tudo. E esse é o marido dela, ô a cara também, tem uma cara 

meio desajeitada. Aí, o quê que ocorre. Ela enche tanto a paciência dele, mas ele tem filho 

com ela, não tem coragem de largá-la. Aí ele diz assim pra um amigo: “- Encontrei a paz!”. 

Esse encontrei... Cadê Dona Percivalda, hein? Pra gente mostrar. “Encontrei a paz!”... por que 
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Dona Percivalda foi quem me contou tudo. “Encontrei a paz!”, ele diz pra uma amiga, que já 

conta para Dona... Quer ver? Mostra a Dona Percivalda, que me entregou tudo (mostra uma 

ilustração caricata, com fundo musical animado, que representa Dona Percivalda) ó, de 

novo. Foi Dona Percivalda quem me contou. Ele aí vai e se ajeita com Jéssica. Jéssica, a que 

tá em pé aí tirando uma fotinho no celular vira amante de Anderson, o de boné (aparece na 

tela a foto dos envolvidos no fato). Mas tem um problema, Jéssica é sapequenta, parece ioiô, 

vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Ela tem marido. O marido é Diego. Agora, ó o 

rolo: Débora briga sem parar com o Anderson, que já não aguenta, arruma a Jéssica, que tem 

um marido, que vai rir até que... (Marcelo Rezende se aproxima do monitor de imagem na sua 

frente e toca a imagem de Débora, batendo levemente duas vezes, apontando) ...descobre. 

(Marcelo Rezende volta para frente da câmera e continua) Quando ela descobre, Débora 

descobre, ela, pela primeira vez, não vai fazer encrenca, ela vai fazer o quê Dona Percivalda 

me contou. (Marcelo Rezende se desloca para a frente do monitor de imagem, próximo a 

imagem de Débora) É que o ângulo é ruim, mas ela vai fazer assim ó (Marcelo Rezende faz 

movimentos com os dedos que simulam uma caminhada e imita o som da caminhada dizendo 

simultaneamente tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum) e vai no marido de 

Jéssica. “-Sua mulher se chama a Jéssica?” Ele diz: “-Chama.” / “-Cê gosta da sua mulher?” / 

Ele diz: “-Adoro.” / “É mesmo? Você gosta quando ela sapecaiaiá com meu marido?” O 

bichinho, alí, o sorriso sumiu. “-Como é que é mesmo, minha senhora?”  “- Sapeca iaiá com 

meu marido”. Deu-se o embaço. No que  deu-se o embaço, o que que aconteceu?  Passa uns 

diazinhos... passa uns diazinhos, de repente, como num passe de mágica, Jéssica e Anderson 

desaparecem. Os Amantes somem todos... Dona Percivalda disse: “- fugiram, fugiram... 

pegaram as coisas e foram embora, foram embora... fugiram... fugiram...” Dona Percivalda é 

irmã de Percival, a irmã que Percival não gosta de reconhecer. (fala com a produção) Mostra 

dona Percivalda...Cadê dona Percivalda? (olhando a imagem caricata na tela) Ó, cada de um, 

cara de outro, cara de um, cara... -só  que ela tem airbag. Resumo: os dois somem.  Anderson 

e Jéssica ó?! ...  Dona Percivalda:...”- fugiram”. Fugiram?! Sabe que acontece?  O corpo de 

Jéssica é encontrado no meio da Mata bem ali perto. E Anderson? O sapequento traidor? 

Ninguém sabe. Só encontraram uma camisa no mesmo lugar onde Jéssica está morta. Aí, 

Débora é chamada e é liberada. A polícia então agora vai chamar Diego. O problema é saber 

onde Diego está, porque ele também desapareceu. Vai ver que ele fugiu com o Anderson e aí 

faz um sapeca iaiá diferente. Põe na cidade. (volta ao estúdio) 

Rezende: – E esta é imagem do homem que a polícia procura. E por que a polícia procura? 

Por que no caso onde a esposa dele aparece morta e o outro que era o amante, Anderson, era o 
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amante da esposa dele, está desaparecido, Diego também desaparece. E a polícia quer 

encontrá-lo, acredita que ele esteja vivo. (trocam na da tela a imagem de Diego pela de 

Anderson. Marcelo Rezende pede para a produção deixar a imagem de Diego). Deixa o 

Diego, por favor. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde 

ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para polícia e a sua identidade vai ser 

mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim... (Vinheta do telejornal Cidade Alerta) 

REPORTAGEM: (legenda) NAMORO VIRTUAL: CAÇA A MULHERES 

SOLITÁRIAS.   

Rezende: – Corta pra mim. A sombra dessa mulher esconde uma história impressionante. Um 

grupo de sujeitos na Nigéria conseguem fotos, na internet, de militares. Eles fazem... eles se 

fazem passar por esses militares e ficam na internet caçando mulheres no mundo inteiro, 

mulheres que estejam solitárias ou em busca de um namorado e os sujeitos são tão 

estelionatários, mas, tecnicamente... tecnicamente os caras sabem como convencer as 

mulheres. Para ter uma ideia, aqui, cinco mulheres foram enganadas. Cinco. Sabe quanto já 

chegou o valor dos golpes? Quase meio milhão de reais. Imagina que eles tem que selecionar, 

escolher a que tem dinheiro, pra então, agir. Como é que eles fazem? Põe no Cidade... (volta 

ao estúdio) 

Rezende: - Cem mil reais, faraó, essa senhora perdeu... 

Percival – Agora... o criminoso tem uma habilidade que ele age como se fosse um psicólogo 

do crime, que ele detecta exatamente a vulnerabilidade e a fragilidade para explorar 

exatamente isso, exatamente o ponto. Quer dizer,  é um estelionato amoroso, não é? Mas é um 

psicólogo criminal, do crime: doutor do crime ou doutor crime.... não gostou? (Percival fala 

em tom jocoso com Marcelo Rezende). Você gosta de sammers? 

Rezende: -  Hã?!! ...Não gosta de que?.. gosta de quê?!... gosta de  quê?... 

Percival: -  Não, é outro nome... 

Rezende: –  ......Não!   Repete o nome... 

Percival: (Ainda rindo em tom de brincadeira, repete) Não, é outro nome... 

Rezende:  -  não, não... mas, repete  nome... fala... gosta de que?   

Percival - ...scammer...scammer 

Rezende: – Quem? ... 

Percival: –  ...Scammer... 

Rezende – Escama, quem gosta de escama é peixe, Percival. Scammer, é o nome do  negócio 

.  É inacreditável!... pior que é impressionante!... eu ainda chamo para ele falar o óbvio. Você 

imagina, não é o poder,  porque a técnica... a técnica é, primeiramente, a foto, mas depois, 
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conforme ele vai falando ele vai arrancando da pessoa as carências que a pessoa tem, né? É 

como esse golpe... é igualzinho o negócio do sequestro do telefone. Aparece alguém gritando: 

.. e se tomar tua filha, não sei que... a pessoa...” não, tá com a Débora”... acabou... lascou. O  

cara já sabe o nome e aí, por aí vai indo, né? É a mesma coisa aqui: sujeito entr... é uma foto... 

ele não vai com rapidez... ele começa: “ah! cê mora aonde? O que que você gosta de fazer”?... 

Começou.  Aí, hipoteticamente, a moça diz: “ ai, eu adoro praia.”  Ele diz: “nossa! Eu nasci 

na beira-mar.” Pimba! “ AH é?” e... e ele vai tirando da outra... É a vítima que vai 

abastecendo o caminho da sedução dele, até que chega a hora do sapeca iaiá virtual. “Quando 

eu te encontrar.”.. aí ó, aí já foi .Mas é a vítima quem orienta o caminho. Ele só sabe fazer a 

pergunta para induzir a resposta para ele saber qual é o próximo passo. Essa  é que é técnica 

dos caras. Não sei porque eu pergunto as coisas pro Percival ...é uma perda de tempo...  

Percival: - Você viu o que eu te inspirei?  

Rezende: - O que? 

Percival:- Inspirei você fazer a tudo isso aí... 

Rezende: -  ...como é o nome do negócio?... 

Percival: - ...você foi inspirado por mim Você devia ser grato me agradecer! Te coloquei a 

bola quicando ali e você...Páááááaa... Você é um Freud. Você é um Freudiano. 

Rezende: – Eu sou quem? 

(gargalhada de Percival no estúdio) 

Rezende: – Eu sou homem, rapaz. 

(Percival continua rindo) 

Rezende: – Eu?! Não sou esse negócio aí, não . Sou homem. (Marcelo Rezende, se volta para 

tela do painel que tem a imagem de um rapaz) 

REPORTAGEM: (legenda) A VIDA POR UM CELULAR: ASSASSINO DE 

ESTUDANTE É PRESO. 

Rezende: – Nós mostramos a  foto desse estudante aqui, (aponta para a foto no painel) (né?) 

Gabriel; dele estudava marketing lá em Porto Alegre, 20 anos. E nós mostramos, também, ( 

né?) quando ele acaba morrendo porque um sujeito vai assaltar - ele tá na porta de casa 

conversando com um amigo, voltando de uma aula -  e aí um assassino foi... quando ele foi 

tirar o celular para dar para o bandido, o bandido foi e atirou e o matou. Correto? Agora eu 

vou mostrar uma imagem que eu quero saber se você acha se isso é justo. O bandido foi 

preso, até porque sai no Cidade Alerta é cadeia na certa. Aí está o bandido. Repara: os 

policiais estão de manga de camisa... ele está com moletom tampando a cara, tampando o 

rosto não é que os policiais tenham culpa,  mas, de cara, dentro de uma delegacia o sujeito não 
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pode usar nada que tampe a cabeça. É a norma. Não tem como. Boné, não sei quê, não sei 

quê, tem que tirar. Os policiais... ele não é obrigado a mostrar o rosto, mas o policial 

normalmente se impõe por que outras vítimas dele, que tem esse rosto aí, que a gente 

conseguiu pegar um pedacinho. E como é que ele foi preso? Ele foi preso com um celular,  da 

vítima, de uma vítima. O quê que aconteceu? Ele foi, tinha um sinal do celular que ele 

roubou, o sinal...e a polícia foi rastreando o sinal e acabou  o colocando na cadeia. Põe no 

Cidade. (volta ao estúdio) 

Rezende: - Você vai vendo ele preso e eu vou direto a Porto Alegre onde está a nossa... 

Hannah Montana. Boa noite Hannah.... 

Hannah Montana (repórter): -  Boa noite Marcelo, boa noite a todos. Olha Marcelo, antes 

de o Flávio que a gente viu aí de capuz, (né?), ser preso hoje pela manhã, um outro homem, 

como a gente viu na reportagem, foi preso no domingo. O fato é que esse acabou de ser 

liberado. A gente conversou com ele agora de tarde. Ele é um rapaz de 20 anos, estudante de 

educação física, foi preso por engano, não tem envolvimento algum com o crime. Ele que, 

inclusive, para deixar a situação mais irônica mais estranha é amigo de Gabriel. Ele foi preso 

em casa. Vários policiais entraram na casa dele com mandado judicial expedido pela justiça 

e...  a polícia se desculpou, e disse hoje liberando ele, que ele foi preso porque era parecido 

com o retrato falado Olha que confusão pode surgir de um retrato falado divulgado, né 

Marcelo? 

Rezende: – Verdade, tem toda razão. Por isso que pra botar na cadeia tem que ter calma. “ 

Brigado”, meu amor, um beijo. Tchau. 

REPORTAGEM: (legenda) A CASA CAIU: TRAFICANTE “OSTENTAÇÃO” É 

PRESO. 

Rezende: – Olha, deixa eu mostrar aqui... me dá a imagem deles, por favor. Um dos maiores 

traficantes de Minas Gerais preso numa mansão em Arraial d'Ajuda, na Bahia, com uma vida 

de todo luxo possível. Põe no Cidade. (volta ao estúdio) 

Rezende: - ...aí, estava descansando. Agora, algumas cidades vão ficar com as suas 

programações locais. Eu desejo uma boa noite, fique com Deus, amanhã nos encontramos no 

nosso Cidade Alerta.Tá...tchau. 

REPORTAGEM: (legenda) “FARAÓ INVESTIGA: A MISTERIOSA MORTE DA 

CORRETORA” 

Rezende: – E nós... nós...olha a carinha de risonho dele. (mostra a imagem na tela  com  a 

      “F   ó i v   ig ”). 

O sonho dele, nosso Faraó que está no seu trono de Faraó... (abre um pouco aí a imagem para 



137 
 

poder mostrar melhor o trono senão...  isso! Olha lá...  olha o trono do faraó. É a coisa mais 

bem equipada da Record. Nem o presidente da Record tem um trono desse. (falando para o 

faraó)“Vende pra ele, bobo” (o faraó ri). Aí, o quê que acontece com o nosso faraó: o nosso 

faraó soube de um caso... o caso é desta mulher.... (Marcelo fala para produção) Põe  aí a 

foto dela para mim, por favor... Ela. O apelido dela é Rubi. Rubi, uma corretora de imóveis. 

No dia do crime...- mostra aí no dia do crime - ...ela está trabalhando ali no estande de venda 

esperando por um casal para entregar as chaves de um apartamento, quando dois bandidos 

chegam de moto... - você vai vendo ele aí  - ...um deles desce nem capacete tira, chama a 

vítima pelo nome, e quando a vítima chega, ele atira. O marido da vítima está no local e vê 

tudo. Os criminosos foram embora, ela foi socorrida, não resistiu e morreu. Havia uma série 

de ameaças a Rubi, só que o crime tem um ano e até agora nada aconteceu. A polícia diz ter 

um suspeito, mas até agora nada aconteceu É nessa hora que entra o nosso “Faraó Investiga”   

(                  i  g      q      “F   ó I v   ig ”). Põe no Cidade. 

(vi h       q      “F   ó i v   ig ”) 

Rezende: - E com isso... e com isso, nós vamos esperar, Faraó, que se mexam porque os erros 

me parecem claros na investigação... 

Percival: - ...ou seja, a informações suficientes para ser feita uma boa investigação. Como 

você sabe, uma boa investigação exige talento, vocação observação dos detalhes.... uma coisa 

eu percebi na zona leste lá: se esse crime tivesse acontecido nos Jardins, por exemplo, já 

estaria solucionado. Lá é o lugar de pessoas simples, humildes que não merecem atenção...  

porque esse caso tem muita coisa para ser investigado e descobrir autor com rapidez. 

Rezende: - Também concordo. Mas, vamos lá... Vamos esperar agora com a tua ida, se não 

der certo, vai de novo.  

REPORTAGEM: (legenda) MISTÉRIO: MARIDO É ENTERRADO COMO 

INDIGENTE. 

Marcelo Rezende/Estúdio - Este homem, (mostra no painel a imagem de um homem) a 

esposa dele é quem está se está buscando o porquê dele ter morrido ele morava com a mulher 

e duas filhas aqui na zona sul de São Paulo. O relacionamento também já não andava bom, 

estava brigado e tal e ele ficou morando alguns dias com a mãe e o cunhado. Aí tem uma 

batida de carro, Márcio e o cunhado acabam brigando. Em seguida, Márcio sai da casa da mãe 

e nunca mais é visto. A esposa tenta descobrir, afinal, mesmo obrigado é o marido. Tenta 

descobrir por quê -  põe a imagem ali, por favor, dele -  repara, vai vendo bem ele. A esposa, 

depois de quase um mês, ela vai procurando e ela descobre que o marido havia sido 

encontrado morto no canteiro central aqui da Marginal Pinheiros e enterrado como indigente. 
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Resumo: há uma testemunha, o cunhado. Agora, uma coisa é impressionante que é outra coisa 

para o Faraó ver, é inacreditável o número de pessoas enterradas como indigentes porque não 

se faz uma busca com precisão; é muita gente enterrada como indigente porque o Estado não 

faz uma busca com precisão. Põe no Cidade. 

Rezende: - ...pois bem... mas aqui é outra, das investigações que já, já o  Percival tem que 

entrar... 

REPORTAGEM: (legenda) FIM DO SONHO: MC NEGUINHO SEPARA BRIGA E 

MORRE. 

Rezende: – (apontando para a imagem de dois rapazes na tela) Esse aqui é Dentinho. Esse 

aqui é o Mc Neguinho, Wesley é o nome dele. Mc Neguinho é um cara sossegado, é um cara 

que vive de boa, não tem problema, para ele tá tudo certo. Gostava de ajudar os outros, o  pai 

também tava sempre colado nele,  e aí, o que que acontece:  ele não era muito de briga, não. 

Mas ele tá fazendo show.... quer ver? (Marcelo Rezende fala com a produção) Mostra o show 

para mim, por favor. - Não é nada demais, ó... Olha aí ele gravando um clipe aí... (fala com a 

produção) ...abre aí  o áudio... (Imagens do Clipe) 

Rezende: - Ele era bom...  ó, ele era bonzinho, mas cantando, vou contar, hein? Bonzinho ele. 

O garoto... todo mundo gostava dele, a encrenca era a cantoria ali que tava ruim. Aí, o que 

que acontece... Mas no dia em que.... esse aí é um clipe que ele gravou.  Ele parou um show, 

que tava fazendo um show, desceu do palco porque tinha uma briga, pra separar a briga. E aí -  

ele vivia assim na comunidade, ajudando e tal, até que ele vai separar outra briga. Aqui ele 

morava em Jandira e aí... só que no meio da briga tá esse aqui (Marcelo aponta para a 

imagem do outro rapaz na tela) que a polícia está procurando, Dentinho. Dentinho disse: 

“Vem cá, me explica um negócio aqui: quem disse que é para você separar a confusão que eu 

tô?” “Não, mas não sei o quê, mas sei que lá, não sei quê, não sei que lá...”  “Você vai ficar 

sem cantar pro resto da vida”. Aí ele: “que que é isso?” E Dentinho vai embora. Dentinho vai 

embora e volta. Quando o dentinho volta, ele já volta armado. Volta armado... E aí disse: 

“você gosta de cantar? Então você vai ver como é bom assuviar, você vai ver assuviar a bala 

pra cima de você”. Foi ...(Marcelo Rezende faz a onomatopéia de um assovio por três vezes) 

fiiiiiu..fiiiiiiuuu, fiiiiuuuu. Três tiros. Mc Neguinho já era e ele a polícia está procurando. Põe 

no cidade 

Rezende:– E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece 

esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para 

polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. 
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REPORTAGEM: (legenda) COVARDIA: ASSALTANTE ATIRA SEM A VÍTIMA 

REAGIR E CONFESSA. 

Rezende:- (fala com a produção) Me dá a imagem...vai, vai, vai, vai, vai, vai... Você vai 

vendo...esse aí foi preso, preso e chegou lá e disse: “matei mesmo”. Ele matou um estudante 

que fazia doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O rapaz nem reagiu, 

estava entregando a mochila pra quando esse assassino...foi quando esse assassino atirou. 

Pergunta que eu te faço: um sujeito que faz isso merece viver? No país que eu inventei ele ia 

pra pena de morte. Põe no Cidade. (Exibe reportagem) 

Rezende: – (fala com a produção) Corta aqui pra mim, corta aqui pra mim. - Deixa eu dizer 

uma coisa que infelizmente, por mais que eu e você falemos, os repórteres não conseguem 

entender que não há pena de 30 anos. Isso é uma mentira da lei. É uma mentira. E isso a gente 

acaba, (né?) repetindo essa mentira tantas vezes que ela acaba parecendo verdade. Um crime 

como esse... esse sujeito, eu vou dizer... eu vou esperar o julgamento, se acontecer, para 

comprovar ele vai pegar uns 16 anos de cadeia. Nunca pega a pena máxima. Até porque, 

mesmo numa condenação (né?) que vai dar 22, 24 25 anos, que não chega nunca a isso num 

assassinato assim, o que é um absurdo, o sujeito recorre. Então quando fala nessas penas, 30 

anos, 60 anos, 70 anos é um somatório o que tá no papel mas não é a vida real. A vida real é 

outra: é ver esses caras matando sem parar, ficando pouco tempo na cadeia e se sustentando às 

nossas custas. Por que? Porque até na hora da visita, se ele tiver num presídio longe, somos 

nós que pagamos os ônibus para as famílias dos assassinos irem. A família não tem culpa 

disso, mas em compens... mas eu  não tenho que pagar ônibus pra família nenhuma  ir visitar 

bandido nenhum na cadeia. Mas, até isso, a gente paga. 

REPORTAGEM: (legenda) PÂNICO NA FESTA: MENINO E 13 ANOS REFÉM DE 

LADRÕES. 

Rezende: (fala com a produção) Me dá  a imagem  aí, vai.  Vamos lá, meu garoto. Boa! -  

Você vai vendo aí. São dois. Eles entraram numa festa de uma família para roubar todo 

mundo, não foram linchados por uma razão. Mostra... (Vinheta: Mamadôdô -  cão com capuz 

caracterizando um investigador).– Não foram linchados porque  Mamadôdô tava lá. Conta 

para mim, Mamadodô... (imagens dos criminosos sendo presos) 

REPORTAGEM: (legenda) POLÍCIA PRENDE FALSO ADESTRADOR POR 

ROUBAR CÃES. 

Rezende: - E esse aí que vocês... esse três com goma aí,   chama Marcelo, vê se pode. Ele foi 

preso sabe por que?  Mostra aí o que que ele prendeu.  Mostra para mim. Ele foi preso...ele foi 

preso...esse cara... aí, ó... aí, ó... ele roubou... ele era desse cara que leva cachorrinho para 
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passear. Ele levou quatro e roubou os cachorrinhos. Vê se é possível. Aí tem um tem um...tem 

um  pardal. (fala com a produção) Mostra meu Pardal. (A imagem do pardal andando é 

exibida na Tela). - Cipolone acha que é cachorro. Foi Cipolone que salvou. Conta pra mim, 

Cipolone. 

REPORTAGEM: (legenda) AGRESSORA E VÍTIMA: MULHER QUEIMA EX- 

AMIGA E MORRE ESPANCADA. 

Rezende: - A imagem que você está à vendo é de uma pequena cidade em Alagoas. Uma 

cidade daquelas de romance. E essa cidade de romance vai ter um romance trágico. O final do 

romance, da história a ser contada é um final trágico. Imagina uma cidade pequena como essa, 

sossegada como essa, em Alagoas, no interior de Alagoas se tornar palco da seguinte história: 

(é exibida na tela a imagem de duas mulheres). - Essa se chama Ana e essa se chama 

Edivânia. Ana... Ana é patroa de Edivânia; Edivânia trabalha na casa de Ana. Ana é vigilante, 

mas ela vive e flutua no mundo entre o alcoolismo e depressão .E não se sabe e nem se 

entende por que ela briga tanto com Edivânia.  E também não dá para entender porque que 

Edivânia ainda não foi embora, sabendo (né?), todo o risco que corre; porque não é pequeno o 

risco que ela corre. De tanto ameaçar a funcionária, ela pega e joga -  a funcionar tem um 

filhinho bebê que tá lá de 1 ano  - resumo: ela pega e joga – vê se é possível -  soda cáustica 

na moça e respinga na criança. Os dois ficam gravemente queimados. Resumo... (fala coma a 

produção) - bota a foto ali. - A cidade se revolta. (fala com a produção). Mostra a cidade. - A 

cidade se revolta com a vigilante que jogou a soda cáustica e a partir daí, essa cidade calma e 

pacata há de ver...há de ver ela, a vigilante, sendo linchada. Mas linchada até a morte. Põe no 

Cidade. 

Rezende: – Vou mostrar a imagem de um homem.  

 

REPORTAGEM: (legenda) O MANÍACO SEXUAL: ELE NÃO PARA DE ATACAR 

Rezende: (fala com a produção) - Põe pra mim. – Eu errei. Ele é um homem porque pode ter 

nascido homem pelo sexo. Mas, tirando isso, esquece. Isso aí, no país que eu inventei, era a 

última vez que ele ia posar para fotografia. Nunca mais ele ia posar para fotografia, até porque 

depois que enterra não tem fotografia. O que acontece é o seguinte: ele entra... ele entra numa 

frutaria e diz assim: -“eu vendo celular”. Uma funcionária tá ali parada, olha e diz: - “olha que 

interessante”! Mas olha pra ele com mais interesse do que qualquer coisa.  Aí, ele dá um 

cartão e diz para ela: - “então, me liga”. Ela liga. E os dois, (né?) começam a falar em 

encontro de sapeca iaiá  e ela mais contida. Quando ela vai encontrá-lo ele diz a seguinte frase 

pra ela: - “a partir de agora eu sou seu dono”.  Ela aí ela diz: -”como é que é”? E diz: -“e vou 
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te matar”. E leva ela para um hotel, à força, e vai lá e abusa da moça. Abusa da moça, tal e 

isso vai continuando 1,2,3,4,5... até... até que a moça vai,ela tá em Cuiabá, lá no Mato Grosso, 

vai na polícia e diz: -“olha, tem um cara que está fazendo isso comigo e diz que vai me matar 

e eu tô com medo, mas eu não estou aguentando mais”. Ele vai preso. Quando ele vai preso, 

ele olha para o policial diz a seguinte... –“é o seguinte, você não vai me prender, não” O 

policial diz: -“como é que é”? –“Ainda nós temos outras coisas pra fazer”. O policial diz: -

“que coisas”?  -“Não, quando você chegar na minha casa você vai ver”. (fala para o 

produção) Mostra casa. - Ele mantinha... ele tem uma esposa, ou tinha... ele mantinha a 

esposa há meses, trancada na casa. Eu vou repetir: há meses trancada na casa, torturando. E 

essa mala que você tá vendo, ele disse que se a esposa fugisse ele ia colocar o corpo dela aí  e 

ia jogar fora.  Vê se ele não tem que ir para a pena de morte? Mas isso é no país que eu 

inventei. Põe no Cidade. 

Rezende: - Não é nem um pouco amor. Termina o nosso Cidade Alerta, o programa da 

família brasileira. Agora você vai ficar com a Escrava Isaura Eu e você nos encontramos 

amanhã no nosso Cidade Alerta. Boa noite. Tchau. 
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2 Transcrição do telejornal policial Cidade Alerta dia 21/03/2017 

 

Parte 1 - PRIMEIRO BLOCO 

REPORTAGEM: (legenda) AMIZADE MISTERIOSA E CONVITE MORTAL 

Marcelo Rezende: – Olá, muito boa tarde. Boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra 

amiga. Espero que esteja tudo bem... (indo em direção a Percival que sentado no estúdio ao 

lado da tela). 

Rezende: – Diga, Faraó... 

Percival: – Grande Marcelo! 

Rezende: – Tá tudo certo? 

Percival - Melhor agora com você. 

Rezende: – Tá tudo na paz? 

Percival: – Graças a Deus. 

Rezende: – Ótimo, meu irmão, vamos tocar a vida...  

Percival: – Que foi? 

(Marcelo Rezende pega no cabelo de Percival) 

Rezende: –Tá com o cabelo duro, uai... 

Percival: - Eu passei um gelzinho.. 

Rezende: – Passou quem? 

Percival: – ... um gelzinho... 

Rezende: – O que você passou? 

Percival – Um gelzinho, diminutivo de gel. (risos) 

Rezende (risos) - Que coisa delicada e meiga... é mesmo? Passou um gelzinho? Um 

gelzinho... 

Percival: – Pra ficar elegante aqui ao seu lado... 

Rezende: – Que gracinha!... (risos de Percival) (Marcelo Rezende volta para a imagem na 

tela) 

Rezende: – Lúcia. Lúcia não passou um gelzinho, ao contrário, é ela que cuida sozinha de 

três filhos. Filhos que já são adultos, mas ela não larga do pé deles, né? Ela vai... e tá 

arrumadinha naquele dia, mas não tem nenhuma novidade. De repente estão todos jantando 

quando uma pessoa toca a campainha... a pessoa toca a campainha chama-se Bruno, mas... 

mas fica ali e tal... Ela disse para os filhos: “pera aí que eu vou ali falar com Bruno”. E aí, 

muito bem, ela sai... os dois saem para conversar. Aí Lúcia vai, volta e diz: “Ó eu não vou 

demorar não. Eu só vou ali, mas eu já vou voltar.” E tá tudo certo. E  assim é feito e nada de 



143 
 

Lúcia voltar. De repente aqui, ó, (mostra a imagem de um casa em construção) Aqui, 

exatamente aí nesse terreno de obra o corpo de Lúcia vai ser encontrado. Aqui, aqui, numa 

cidade chamada Votorantim, interior de São Paulo, o corpo de Lúcia é encontrado. Você vê aí 

tem um cinto e a questão é uma só, perguntam para os filhos, né? A polícia vai e pergunta: “-

Quem é Bruno?” Os filhos, (né?)... “- ela saiu com Bruno”.  “Quem é Bruno?” Os filhos 

dizem: “- não sei”... e o outro: “- não sei”  e o outro: “- não sei”. “ -Mas tem alguma foto 

dele?” “- não”. “- Você sabe se ele mora por aqui?” “- não”.  A cada não dos filhos de Lúcia 

mais a polícia começa a olhar para Bruno.  Afinal, quem é esse Bruno?  E foi ele mesmo 

quem fez aquilo com Lúcia e o que foi feito?  Eu volto já, já. (Vinheta do Cidade Alerta) 

Rezende: - Vamos nós. Pensa numa mulher tranquila e que ao mesmo tempo... e que, ao 

mesmo tempo, cuidou sozinha de três filhos.  Filhos que agora já são adultos, mas estão 

sempre com a mãe. E a mãe é Lúcia. Lúcia é uma pessoa aparentemente tranquila e uma 

pessoa de hábitos reservados. E, naquele dia, estão todos jantando... 

(Corta a imagem de Lúcia e aparece na tela o vídeo do helicóptero da Tv rastreando 

reportagem para o Cidade Alerta). 

Rezende: - Pensa o que é uma folga! Não, me explica aí.... - ele cortou lá pro cara. – Olha o 

quê que é uma folga. O sujeito fica ganhando uma grana da Record, fingindo que tá 

trabalhando... fingindo. Olha lá: olhando para o lado ao invés de  olhar para frente... daqui a 

pouco vai pegar um urubu ali... já, já vai dar ripada no urubu... e ele tá lá...olha lá... Não, me 

explica agora se isso aí é emprego? Me diz... me explica... Eu e você trabalhando como loucos 

e ele fica passeando, olhando...olha lá... Tá achando que ele tá olhando alguma coisa 

acontecendo?  Nada... conversa... Ele tá sabe o quê? Se tem algum terreno mais para ele 

comprar. Ele e Gugu tem 7.000 terrenos em torno de São Paulo. Ele tem mais. Dos sete mil, 

Gugu tem três mil e ele, o sócio, tem quatro. E... olha lá... ele fica... me explica, me explica...  

(Marcelo Rezende fala em tom jocoso apontando para a imagem do piloto do helicóptero em 

vídeo exibido na tela, fala enfaticamente) 

 Mem explica, me explica se isso aqui não é uma moleza? E eu aqui, nós dois... e ele aí... ó... 

olha o narigão dele... 

Comandante Hamilton: – Oi Marcelo... 

Rezende: - Tá lá... 

Comandante Hamilton: - Me chamou? 

Rezende: – Chamou o que? 

Comandante Hamilton: – Marcelo me chamou? 

Rezende – Chamou o quê, rapaz! Eu vou te chamar? Você não faz nada, tá passeando... 
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Comandante Hamilton: – Oi Marcelo, (com certo riso) Não rapaz, estou acompanhando 

uma ocorrência aqui embaixo, Marcelo, faz isso não... 

Rezende: – Acompanhando quem?... 

Comandante Hamilton: – ...uma ocorrência aqui com o pessoal da ROCAM... 

Rezende: - ...acompanhando o que?... 

Comandante Hamilton: – (fala rindo) ô Marcelo... (risos) Marcelo... acompanhando uma 

ocorrência policial com o pessoal da ROCAM, Marcelo... 

Rezende: – É, comprar terreno mudou de nome. Tá correndo pra comprar terreno...   

Comandante Hamilton: – Não, Marcelo. Tem até a ROTA aqui... estou acompanhando um 

caso, faz isso não, Marcelo... 

Rezende: – ...então mostra, mostra que eu quero ver...um , dois, três, já. Cadê, cadê?? 

Comandante Hamilton: – Mostra lá, mostra lá...a ROTA chegando pra dar apoio... mostra 

lá...vai Danilo, me ajuda... me ajuda Seu Danilo... 

Rezende: – Olha lá....(rindo) Tô falando que é tudo cascata... Sabe o quê que é? Ta pedindo 

pra o garoto botar alguma que tá gravada. 

Comandante Hamilton: -  Olha lá... Danilo... 

Rezende: - (rindo) ... olha a ocorrência: um carro passeando... vou fa... 

Comandante Hamilton: – ...Eles prenderam um cara aqui, Marcelo... 

Rezende: - ... que prenderam, prenderam... isso tudo é conversa fiada. Isso tudo é gravado. 

Não é nada ao vivo,   tá gravado e ele tá querendo nos enganar. Conheço ele... conheço... 

Comandante Hamilton: - ...Você é triste... 

Rezende: – Ah! Eu sou triste! Ah!  Abre lá , abre lá,  abre lá... Eu não to falando?! Bonita 

essa árvore aí. Nossa! Tá bonita! No outono tá linda! 

Comandante Hamilton: – A polícia (expressão incompreendida), Marcelo 

Rezende – Então, Comandante Hamilton qualquer hora vai trabalhar. Ali tem um sujeito que 

devia estar roubando uma carteira.  Já tá preso, tá tudo certo. Mas vamos contar a história de 

Lúcia. Mas, pensa no que eu tô falando. E a Lúcia, (né?) Lúcia cuida dos três filhos até hoje já 

grandes e, naquele dia, ela tá no jantar. Está ali em família quando, de repente, a campainha 

toca. Ela vai, ela levanta e vai ver quem é. É um amigo que chama-se Bruno. De repente ela 

volta e diz: “-olha, eu vou sair aqui um instantinho, mas já volto. Não se preocupem, é 

rápido”.  Vai ser a última vez que ela vai ver a família. Logo depois...- Mostra para mim, por 

favor.  (fala com a produção). Logo depois, nesse terreno, o corpo, (né?)... o corpo de Lúcia é 

encontrado.  Ainda tem aí um cinto. E o tal de Bruno desaparece. Isso tudo acontece aqui 

numa cidade chamada Votorantim, no interior de São Paulo. A polícia pergunta para os 
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filhos... para os filhos de Lúcia: “- quem é Bruno que vocês estão falando?” “Nós não 

conhecemos”. “Mas sua mãe nunca falou nada? “Não”. “Tem foto, alguma foto dele com 

ela”? “Não”. “Mas vocês não sabem nada?” “Não”. E é atrás desse Bruno que a polícia está. 

Põe no Cidade. 

(Exibe Reportagem)  

(Volta ao estúdio) 

Rezende: - A questão é simples – eu estava falando aqui com o...  

Percival: a perícia não levou nada, o celular tá na mão do filho... 

Percival: - O filho é o detetive. O filho da Lúcia é o detetive. Ele pegou o celular e levou a 

polícia que já deveria ter apreendido isso imediatamente no início da investigação...  

Rezende: – Ah! ah mas  aí não... vou falar uma coisa para você, você que é jovem... (Marcelo 

Rezende: (volta o olhar para Percival – o Faraó).  Gostei desse teu cruzadinho de perna, tá 

bonitinho.  

Percival: - Eu gostou? (risos)  

Rezende: – É... vou falar uma coisa para você: se é um crime que envolve gente com 

dinheiro, autoridade, político, essas coisas todas que tem aí... resumo: já ia ter uma perícia 

desse tamanho. Não é ném... vou repetir: não é por culpa da perícia, não, porque a perícia não 

tem gente suficiente para trabalhar, não tem equipamento suficiente para trabalhar, não tem 

condições para trabalhar. Em resumo, eu vou dizer uma palavra que eu não gosto: é uma 

esculhambação. Porque o governo, (né?) prefere botar a placa aqui e vai asfaltar meia rua, 

quando aqui não se resolve nada. Agora, quando é... quando é um crime como esse, aí 

esquece. Por que é uma folha de papel. Porque não apreender o celular para levar para periciar 

e o rapaz é que vai entregar para polícia... aí, é um pouco demais. Aí... aí, me desculpe: aí é 

falta de vontade de trabalhar. A primeira coisa que o policial...ao chegar lá é... celular... tem 

computador... não sei quê... para fazer. Mas sabe o quê que é? É assim: porque é de gente que 

não tem (né?) poder aquisitivo, não é importante. Porque se é importante...  

Mas vamos continuando. Inacreditável o Brasil. A gente... a gente é que paga a conta para 

servir os poderosos e ainda vem esse governo querer falar em reformas previdenciária e 

trabalhista para meter a mão no bolso de todo mundo e na vida de quem trabalha há anos. É 

muita cara de pau, é muita desfaçatez (né?) querer tirar mais coisas da população, não dá. 

Tinha que, na verdade, é isso que tem que fazer e não faz, né? Tinha que julgar esses políticos 

logo e tomar tudo deles. Tudo. A um ponto... - você imagina... vê se eu tô errado: a mulher do 

ex-governador Sérgio Cabral estava... está presa e ele também. Lógico, meteram a mão no 

dinheiro... Resumo: o juiz autorizou ela ir para casa porque ela tem um filho de 10 outro de 14 
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anos. Só para citar o que que é ser poderoso... quando uma presa tem filho está ainda na 

cadeia, com 6 meses tem que entregar para a criança ser levada embora. A rica já ia ser solta. 

A sorte é que o desembargador, Ministério Público entrou com recurso e o desembargador 

disse: “- Negativo. Vai ficar é na cadeia. Os filhos já estão grandes o suficiente e tem dinheiro 

suficiente para alguém cuidar.” Fez muito bem. Já ia pro bem bom da prisão domiciliar. Uma 

pessoa que só em joia tinha seis milhões e meio com dinheiro nosso. Não é possível. 

REPORTAGEM: (legenda) CIUMENTO E AGRESSIVO EX-NAMORDO VAI 

ATACAR 

 (Marcelo Rezende olhando e apontando para imagem no monitor do estúdio)  

Rezende: – Essa é Cristina, que não dá nem para mostrar o rosto, tadinha. Ela conhece 

Denisvaldo... Denisvaldo. Aí, ela conhece Denisvaldo... Ó Denisvaldo. No que ela conhece 

Denisvaldo... quando ela conhece Denisvaldo  ela diz:  “-Nossa! Que simpatia!”. O outro: “-

Hum! Vou sapecar iaiá”.  E deu certo. Começaram a sapecar iaiá. Mas, do primeiro sapeca 

iaiá pra um sururu na casa de Noca foi uma questão de tempo curto. Ele sentou-lhe a mamona. 

Pois acreditam numa coisa, ela apanhou sem parar e nunca o denunciou à polícia, pelo menos 

para constar, se bem que não iam fazer nada mesmo. Mas, pelo menos, para constar. Nesse 

meio tempo, entre um sapeca iaiá e três surras, ela engravida. Ela que já tem dois filhos. 

Naquele dia, ela está indo buscar as crianças na casa de parentes, e no que ela foi buscar as 

crianças... - a essa altura ela já se separou de Denisvaldo...- Mostra a moça (fala com a 

produção). - Ele estava esperando. A sorte é que ela botou a mão na frente porque senão, a 

essa altura, ela estava morta. Ela foi levada em estado grave para o hospital, conseguiu se 

recuperar e Denisvaldo está foragido. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: - E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você conhece esse homem, se 

você viu esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue 

para polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. 

REPORTAGEM: (legenda) CIÚME VIRA ÓDIO: DISCUSSÃO VIRA MORTE 

Rezende: - Mas aqui... Corta pra mim meu filho, se não cortar para mim não tem programa. 

(fala com a produção). - Mas aqui, aqui todas as identidades já estão reveladas e tudo já está 

esclarecido. Porque esse aqui - eu não acredito nunca nessa história - é raro, mas... diz que ele 

tentou se matar. Porque ele é casado com Romilda há nove anos e ele chega em casa todo dia 

às seis da manhã, cinco da manhã... mas, pergunta se ele tá trabalhando. Não. Tá na ... quase 

que eu falo o quê que eu queria. Mas, quase que eu digo tá na... p... 

Percival: - ...gandaia... 
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Rezende: – ...mas, vem cá, tá dando palpite? Na hora em que tu fala eu dou palpite? 

Percival: – Eu estou te ajudando. 

Rezende: - Não, eu quero saber. Na hora em que você fala eu fico te escutando. Agora eu tou 

falando você está me interrompendo... 

Percival: – Você estava titubeando ali e eu quis te dar uma mão... 

Rezende: - ... tava o quê? 

Percival: - ...titubeando ali...(risos) 

Rezende: – Tava quem? 

Percival: – (risos) Titubeando, é que deu uma mão... 

Rezende: – Tava o que? 

Percival: – (risos) Titubeando, do verbo titubear...você estava meio indeciso, vacilante... 

Rezende: – Você me cuspiu... 

Percival: – Não, não... 

Rezende: – Cuspiu... 

Percival: –- Peraí...peraí... peraí...peraí (entregando um lenço para Marcelo )   

Rezende: – Você me cuspiu... parece uma cachoeira... (recebe o lenço, limpa o rosto e volta 

para a câmera frontal).- Aí, mas... voltando. Aí o quê que acontece... Sujeito esquisito.  Ele 

chega a hora que dá na cabeça dele. E ele tem uma malandragem... Malandragem! É um 

otário, né? O que ele faz? Ele chega e chega de manhã cheio de razão. Já chega brigando 

como se ele fosse vítima. Naquele dia, ele chega brigando, mas ela também não tá muito 

disposta mais (né?) a aguentar. E aí, o que é que ocorre? De repente, lá em Vianópolis – 

Vianópolis é uma cidade a 80 km lá de Goiânia - o quê que ocorre? Ele, ele... vizinho escuta... 

não sei quê, chama o resgate. Ele a matou. Pergunta se ele quando foi tentar se matar ele se 

matou? Ele fingiu, que isso para mim é fingimento, né? De que, „ai, eu vou me suicidar‟. Tá 

internado e preso, evidentemente, né? Mas, sem risco nenhum. No país que eu inventei ele ia 

recuperar pra depois...  É... no país que eu inventei podia ser condenada à pena de morte não 

ia ficar bonzinho para ouvir uma sentença (né?) da covardia que ele fez com o filho de oito 

anos com ela. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: - Mas ele está sob custódia da polícia. Eu vou direto a Goiânia com a nossa linda 

Silvier que tem todas as informações. Diga lá meu anjo. 

Silvier (repórter): - Oi Marcelo, boa tarde para você, boa tarde pra rodo mundo. João que é o 

principal suspeito desse crime ainda não recebeu alta, tá consciente, e como disse o nosso 

repórter, o estado dele é considerado regular. Ele está na enfermaria escoltado por policiais 
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nesse momento, sem previsão de receber alta. Agora o delegado já informou pra nossa equipe, 

que está esperando o João voltar para Vianópolis onde tudo aconteceu, esse crime aconteceu, 

para colher o depoimento e aí, sim, concluir o inquérito. Marcelo. 

Rezende: - Tá bom. Tá tudo bem?  

Silvier (repórter): – Tá. 

Rezende: – É? 

Silvier (repórter): – Tá tudo bem. 

Rezende: - Tá contente? Tá contente? 

Silvier (repórter): – “Anrã”... (risos) e com você?  

Rezende: – Comigo está tudo ótimo, quero saber de você. 

Silvier (repórter): – Eu tou. E você tá feliz? 

Rezende: - Eu tou feliz. Ontem foi o Dia Internacional da Felicidade. 

Silvier (repórter): – Graças a Deus! 

Rezende: – Você está toda descabelada lá encima. Aqui, ó... 

Silvier (repórter): – (a repórter tenta consertar o cabelo)... eu estou tentando...peraí, deixa 

eu segurar aqui (trocando o microfone de mão) arrumou? 

Rezende: – Atrás, atrás... (risos) Tá tudo descabelado atrás, tudo em pé... 

Silvier (repórter): – (gargalhada) aqui... (a repórter passa a mão nos cabelos)  

Rezende: – É. È aí, ó...ó...tá piorando bem... 

Silvier (repórter): - ...ajeitou? Tá ajeitado agora?... 

Rezende: – não, piorou bem... (risos) 

Silvier (repórter): – porque meu (grooger?) não pode fazer ao vivo, meu anjo...(risos) 

Rezende: – (gargalhada) Beijo, fica com Deus, meu amor. 

Silvier (repórter): – Beijo. Tchau. Fica Com Deus... 

(Marcelo Rezende, voltando para a câmera frontal). 

Rezende: – Me dê a imagem, vai...vai...vai...vai... Meu filho, não atrapalha o Cidade Alerta. 

Já não me basta ter trinta novelas no final e tu ainda me atrapalha... (fala com a produção). 

REPORTAGEM: (legenda) PÂNICO NO ÔNIBUS: MOTORISTA E PASSAGEIROS 

REFÉNS. 

Rezende: – Vai vendo.... Você vai vendo esse aí a imagem talvez você já tenha visto. A 

imagem é o seguinte: hoje no Rio de Janeiro, pela manhã, um homem entrou armado no 

ônibus. Ele fez... ele fez, pelo menos, 30 pessoas reféns e ele demorou...  - põe o exclusivo, 

minha filha, dá trabalho para fazer... e aí o combustível desse helicóptero aí é caro à beça - 

Você vai vendo... ele fez ou deixou sair uma senhora que estava grávida. Repara que está tudo 
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cercado. A câmera... essa é uma câmera do helicóptero que está se aproximando pela lateral, 

isso aí é uma das alças de acesso da ponte Rio-Niterói e ele entrou normalmente de repente 

ele anunciou um assalto. Quando o motorista estava entrando na alça viu um carro da Polícia 

Rodoviária Federal e o motorista conseguiu... conseguiu fazer...  - olha aí Polícia Rodoviária 

Federal aí de cáqui - e o motorista conseguiu chamar atenção da Polícia Rodoviária Federal, 

olha lá PRF. Todo o ônibus está cercado. É uma negociação de uma hora... de uma 

hora...repara... vai vendo: aquele ali magrinho ali é  Babalu, que também conhece tudo da 

região. Você vai vendo... eu conheço... tem uns dois ou três aí que eu conheço, né? Resumo: 

você vai vendo os reféns. Eles vão tentando conversar com um homem dentro, o assaltante, 

que nesse momento pede, exatamente aí, para que venham um advogado, a esposa dele 

assaltante, a imprensa... quer duas caixas de caqui que tá na temporada agora, voltou, né? E 

suco de melancia que ele tem problema no fígado. Daqui a pouco ele vai querer bife à 

milanesa. E a polícia cerca e ele não tem para onde ir. Ele tem a essa altura, uma pistola na 

mão. A questão é que a polícia vai descobrir depois que essa pistola é falsa, de mentirinha, 

né? Mas, a essa altura, ninguém sabe e, portanto, o estado de tensão é absoluto. Tantos são 

Policiais Federais - e aí você vai vendo; são Policiais Militares tentando, de alguma maneira 

convencê-lo a sair e ele diz o seguinte a essa altura: que, se porventura, tentar entrar ele vai 

atirar. Como é que...  olha lá... Como é que tá lá... aí eles dão, já,  água, (né?) aí a impressão... 

vai vendo... deixa eu ver bem exatamente... vai dando água... tem uma passageira...olha aí, ó... 

tem uma passageira... - vai dando esses copinhos de água -  repara...  Essa altura é a hora que 

já está mais ou menos...  (Marcelo Rezende fala com a produção). Me corta com o 

comandante Hamilton... me corta no Comandante Hamilton ... – Nesse momento... nesse 

momento um homem está ali baleado. Eu tenho as informações com o Comandante Hamilton, 

Hamilton... 

Comandante Hamilton: – Região nobre aqui de São Paulo, Marcelo. Região do Morumbi, 

tentativa de assalto, numa rua de bastante movimento, Geovani Gronchi, é uma rua muito 

conhecida aqui na região. É uma tentativa de assalto, uma pessoa ferida, o Corpo de 

Bombeiros chegou muito rápido, a Unidade chegou aqui também, do SAMU, além de várias 

viaturas da Polícia Militar. Não temos a informação se já foi alguém preso, Marcelo, mas é 

um local de bastante movimento e, principalmente, nesse horário. Do lado, inclusive aqui 

também tem o Palácio dos Bandeirantes e tem também a Comunidade Paraisópolis, Marcelo.  

Rezende: – Me dá a imagem dos reféns saindo... vai, vai, vai.. Você vai acompanhando, nesse 

momento... olha aí... uma passageira já desce desmaiada, É o momento em que a situação 

começa a ser controlada. Repara,  a passageira... ele vai liberando aos poucos. Olha aí, mais 
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duas... a moça desmaia. Você vai vendo a outra moça escapa, escapa. E, já, cai chorando... 

mais uma desmaia... você vai vendo... eu e você vamos acompanhando aqui com imagem do 

nosso Cidade Alerta. Você vai acompanhando, nesse momento...  bom, agora que ele está 

soltando ele tem que se render, não tem solução.... (falha no áudio por uns segundos)... ele... 

vai vendo...  é esse aí de azul, ó... - (fala com a produção) Me dá o Comandante Hamilton me 

dá o Hamilton... - Você vai vendo... já tem um preso (falha no áudio por uns segundos)... 

ônibus...você vai vendo o homem que está preso... põe no Cidade. 

 PARTE 2 (Vinheta do programa) 

Rezende: - Agora algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo uma 

boa noite, fique com Deus e amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau. 

(Voltando para o painel) 

REPORTAGEM: (legenda) ALÍVIO: MANÍACO DA “BIZ PRETA” É PRESO EM 

CASA 

Rezende: – E nós...olha a cara do três com goma, vai vendo... vai vendo a cara a cara do 

sujeito. Põe ele aí movimento. Esse cara foi preso em casa. Ele é casado, tem uma filha. Tem 

uma filha, eu acho que sim. Ele... ele violentou, pelo menos, dez mulheres no Paraná. E para 

ele não tinha negócio de idade, não. Você imagina: casado, uma filha... foi preso em casa na 

maior boa. A polícia já o vinha investigando desde Janeiro. E começou... muitas mulheres 

começaram a postar as características dele. Ele já foi reconhecido por oito mulheres que ele 

violentou. E a pergunta que eu te faço é a mesma: faz o que com sujeito desse? Põe para 

dentro da cadeia para depois ele sair fazer o mesmo? Tá errado. No país que eu inventei, ele 

tinha que ir para a pena de morte, porque esse aí não tem recuperação. Põe no Cidade.  

(Reportagem) 

Rezende: - Eu acredito que os delegados ou... como foi agora com essa delegada, em todas as 

entrevistas deviam dizer: “mas a gente está prendendo e adoraria que a justiça os mantivesse 

presos”. “Né?” A cada uma entrevista, a cada prisão. Por que é um entra e sai. (Mostrando 

outra imagem no painel). 

REPORTAGEM: (legenda) SAI NO CIDADE ALERTA, CADEIRA NA CERTA. 

Rezende: Aqui... aqui é aquela coisa que eu digo: sai no Cidade Alerta é cadeia na certa. 

Semana passada nós contamos a história de Simone. Simone que era uma voluntária... uma 

voluntária... ela ensinava pessoas a ler, ela assinava, ajudava...  mesmo quando estava doente 

ela ia... ela, enfim,  entregava todo o afeto ou parte do afeto para as pessoas necessitadas. Ela 

que, inclusive, tem filho, tem tudo.  E ela morreu. O homem que a matou, ninguém sabe se o 
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sozinho acompanhado, mas, o acusado é esse. Nós colocamos aqui. Pergunta o que 

aconteceu... 

(Reportagem) 

REPORTAGEM: (legenda) JARDINEIRO INFIEL: MATA PATROA IDOSA PARA 

ROUBAR 

Rezende: – Vai vendo esse aí que tá preso. O que que aconteceu? Ele era jardineiro numa 

casa de uma senhora de 80 anos de idade. Ele resolveu assaltar a senhora que era a patroa 

dele. Ele amordaçou tanto a pobre da senhora que ela acabou sendo asfixiada. Aí a polícia foi 

na casa dele e encontrou o celular, encontrou o notebook dela, encontrou cartões... de cartões 

de banco, cartão de crédito e tudo. Inclusive ele fez uma transferência da conta da senhora, da 

idosa, uma mulher de 80 anos, para conta dele. Ele agora tá se achando cheio de razão para 

explicar Mas lá ele confessou o crime. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM: (legenda) DUPLA SÓ GOSTA DE CONDOMÍNIO DE LUXO 

Rezende: - Você vai vendo aí dois presos. E do que eles são? Eles só entram para roubar 

condomínios de luxo. Quem descobriu eles? Mostra quem descobriu eles, mestre Edu. Conta 

para mim, Mamadodô... 

(Reportagem) 

REPORTAGEM: CARA DE PAU GOLPISTA SE PASSA POR DELEGADO 

Rezende: - E esse... vai vendo... parece um compensado na chuva de tão... de tão envergado. 

Pois bem: Esse três com goma aí pegou a foto de um delegado para aplicar golpe na internet. 

O deleg... ele vendia porte de arma, vendia automóvel, vendia bolsa de estudo, tudo com a 

foto do Delegado. Aí o delegado convocou quem? Mostra lá, mestre Edu... 

(Reportagem) 

REPORTAGEM: (legenda) CIUMENTO E AGRESSIVO EX NAMORADO VAI 

ATACAR. 

Rezende: – Aqui, olha a mão da moça. Ele tem certeza que não vai acontecer absolutamente 

nada com ele, porque ele não deixa... ele não deixa a mulher e nem falar. E ela comete um 

erro. Qual é o erro que ela comete? Ela, durante dois anos, só faz apanhar e ela não o 

denuncia. Nesse meio caminho ela tem um bebê e ela e continua apanhan ... e não denuncia, 

até que ela separa. E aí, o que é que acontece? Ele começa a persegui-la. Naquele dia ela foi 

buscar os três filhos na casa de parentes. E ao ir buscar os três filhos nas casas... na casa de 

parentes o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: ele a estava esperando. (aponta para 

imagem no painel) Olha a cara bem dele ali. Ele a estava esperando... resumo: partiu para 
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cima dela.   Um dos filhos que ela tem é com ele. Resumo: sabe o que aconteceu? Ela está 

internada em estado grave. E ele? Ele... ele não acontece é nada. E esse é o problema. Põe no 

Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: – Bem, termina... termina o programa da família brasileira... 

Rezende: - Vai aonde? (fala com Percival, que passa na frente dele, ainda no ar). 

Percival: - Tô com pressa, tô cansado, quero ir embora... 

Rezende: – Que embora? Nós temos que dar boa noite... folgado mesmo...(risos) Agora você 

vai ficar com a Escrava Isaura que eu vou levar o doido pra o Hospício. Tchau, boa noite. Dá 

boa noite... 

Percival: – Boa noite... (risos). 
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3 Transcrição do telejornal policial Cidade Alerta dia 22/03/2017 

 

 Parte 1 - PRIMEIRO BLOCO (Vinheta do Programa) 

Rezende: – Olá, muito boa tarde. Boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo pra amiga..  

Marcelo Rezende – (fala com Percival) Tudo bem? Tudo bem...bem...bem? 

Percival: - Tudo ótimo. 

Rezende: – Tudo bem, bem, bem? 

Percival: – Tudo bem, Marcelão. 

Rezende: – Tudo na paz? 

Percival: – Graças a Deus!  

Rezende: – É? Legal. 

REPORTAGEM: (legenda) NAMORADA ALHEIA: TRAIÇÃO VIRTUAL TERMINA 

EM MORTE. 

Rezende: - Comandante Hamilton? Mostra lá o Hamilton um instantinho. Comandante 

Hamilton tá lá no Parque São Domingos. O Parque São Domingos é lá no Cantão perto daqui 

do Pico do Jaraguá, zona oeste de São Paulo. Tem uma série de... tem polícia pra tudo que é 

lado, mas tem... já tem dois presos. Dá os presos. Dá os presos, Edu. Aí!.. boa!  Você vai 

vendo... esse magrinho aí...aí, ó... esse aí com essa cara de “achurriado” ... vai vendo... esse 

magrinho, olhou pro outro... olhou pro outro... Corta aqui pra mim. Ele olhou para esse aqui, 

(aponta pra uma imagem no painel) para Roberto e disse assim... - eu não sei se você sabe o 

que que é na gíria talarico. Talarico é quando o outro fica dando em cima da namorada, 

esposa, enfim, da mulher do outro, ou também se a mulher tá dando em cima do homem de 

alguém, Chama-se de talarico ou talarica - ele olhou para esse Roberto e disse assim: Ah! 

Você é talarico, é? Mas isso Roberto já tá rendido. Você queria conhecer a minha garota? 

Com ela eu vou resolver depois, mas contigo vai ser agora. Isso na porta... na portaria do 

Colégio ou perto do colégio. Deixa que eu vou resolver. Mostra eles dois de novo. Ele estava 

acompanhado com esse aí ó... com aquele outro,  esse grandão aí que chama Michel. Aí, 

aquele com aquela cara.... quer ver o outro magrinho? O caveirinha? O apelido dele é coruja. 

(Marcelo fala com a produção: né esse, não. É o outro que eu quero) O que que acontece?... 

Coruja é esse aí, ó. Sabe o que que ele falou para o outro? –“Ah, então você é talarico? Então 

vou te mostrar uma coisa. Mas é uma lição de uma vez só. Você agora vai aprender a morrer”. 

E, frente a frente com sujeito rendido, ele atirou. Mas de frente. E ele... a namorada dele... a 

namorada dele, ele disse: “com ela eu resolvo depois”. Sabe o que ele fez?  Eu volto já, já...  

(Vinheta do Programa) 
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Rezende: - Então vamos nós. Mas como eu dizia: aquele ali chama Coruja – também o sujeito 

que em o apelido de Coruja não pode ir pra lugar nenhum, mesmo. E o outro chama-se 

Roberto. Roberto é vigilante. Ele está na internet, de repente, ele está na internet e... - nesses 

sites de conversa afiada e tal - ele vai e encontra uma garota de 17 anos e aí ele fica com essa 

conversa de cerca Lourenço: -“Ai, você é linda! Você é tudo, tudo que eu procuro na vida!” E 

ela pergunta: -“Quantos anos você tem”? Ele disse: -“Eu tenho 23”. Eu não sei se foi 

exatamente 23, mas vamos fingir que foi, porque vai ter uma explicação porquê. Aí, o que é 

que acontece: ele foi e tal... –“Eu tenho 23”.... e ficou na conversa com a garota. Mas não 

pensa você que ele ficou um dia, dois dias, três dias, não. Ele ficou dois meses trocando 

mensagens com essa garota de 17 anos. E ela já estava: -“Ai Betinho, tudo bem...” Ele: -“Ai, 

meu amor”! Já estava quase trocando nudes. Aí... (nude é quando troca foto pelada) ... aí, ela 

marca um encontro com ele na Escola e ele diz, ah,  eu vou estar assim, assado...  Quando 

dela olha de longe, ela diz: -“ Não! Ele é muito velho para mim, não quero não”. Só que ali 

perto estava o namorado dela, que é esse de vermelho ali, apelido dele é Coruja. Coruja tá só 

corujando ali, olhando... e ele... e ele tá... esse coruja tá acompanhado (né?) de um primo dele 

e de um outro lá que é menor de idade. Aqui no Brasil é bom, menor de idade, pode matar à 

vontade, só não pode ser preso. Aí, eles estão lá quietos. A garota sai, ele vai... esse Coruja 

com os outros dois. Ele tá armado com revólver, rende o tal do Betinho e leva o Betinho pra 

um mato e aí ele diz assim: -“Você é talarico”. (Talarico, eu já expliquei aqui no início e não 

vou repetir) Talarico é aquele que quer tomar mulher ou homem do outro, né?  Talarico. Ele 

disse: -“Se você vai... eu vou te ensinar uma lição uma vez só, porque essa lição é só uma vez. 

Hoje você vai aprender uma coisa que você nunca aprendeu na vida, você vai aprender a 

morrer”. E “PUM” atirou... atirou, ele matou. Esse coruja é o sujeito... - mostra imagem dele, 

faz favor - ... ele é o mais frio. Ele disse:... com a maior pé... o magrinho... - esse aí, olha. Esse 

aí... “eu matei e matei, mesmo. Ele quis se meter com a minha namorada”. E aí, sabe o que 

que ele fez com a namorada? Nada.  Deu um beijo na boca e foi passear. Pode? Põe no 

Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM: (legenda) CÁRCERE PRIVADO: MARIDO TORTURA MULHER 

EM CASA. 

Rezende: – Deixa eu te dizer uma coisa... vê a frieza do sujeito falando? É uma frieza 

simples. É a frieza porque não tem punição. Se tivesse punição nem falar ele falava, mas aqui 

não vai acontecer nada. Vou dizer quanto vai pegar de cadeia: pena final de 15 anos, você 

concorda comigo?  
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Percival: - No máximo, no máximo... 

Rezende: – Certinho. Deixa eu contar uma história aqui. (mostrando a imagem de uma 

menina no painel) Essa menina aqui tem 17 anos de idade e um sonho. Um sonho de conhecer 

o mundo. E para conhecer o mundo ela tá estudando muito para ver se consegue, consegue de 

graça, um... um intercâmbio nos Estados Unidos, assim ela vai aprender inglês melhor a 

pergunta que eu te faço é... que Deus me perdoe, mas no país que eu inventei esse ia ser 

condenado três vezes à pena de morte, porque não é possível... ele trancava esposa, dessa 

maneira que eu e você estamos vendo e ela já não tava aí,(né?) ela ficava aí, ele saia... ele 

dizia  o seguinte: -“se porventura, algum dia eu te desamarrar, entrar alguém aqui, você 

contar, eu não vou matar você, não,  eu vou matar sua família toda”. Assim, desse jeito, ela já 

estava há um mês...um mês ele a mantinha assim, aqui em Campinas, na cidade de Campinas 

a uma hora e meia de São Paulo. É possível? Ah! Um dia o Brasil vai ser o país que eu 

inventei. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM: (legenda) PERIGOSO ASSASSINO MATA MULHERES EM SÃO 

PAULO 

Rezende: - Aí você vai vendo, esse que fez isso com a esposa está preso, mas a gente não vai 

acreditar que a justiça vai deixá-lo preso eu explico  o porquê. - Põe o outro aqui para mim, 

por favor. (fala com a produção). – Repara, repara.. Tá vendo esse aí? Ele está sendo preso 

porque ele matou a namorada. - Corta aqui para mim, meu filho. Corta para mim senão não 

tem programa. (fala com a produção)- Ele está sendo preso porque ele matou a namorada. 

Mas, aí, ele estava em liberdade, há exatos, cinco meses. E por que ele estava em liberdade há 

meses? Liberdade de que? Ele estava preso. E por que ele estava preso? Porque ele tinha 

matado a esposa. Condenação dele por ter matado a esposa... não, me explica se a gente pode 

acreditar, infelizmente, no nosso País?... ele matou a esposa e foi condenado pela justiça 

brasileira a oito anos de prisão. Ontem eu mostrei aqui e você há de lembrar, um caso dos 

Estados Unidos onde o sujeito foi condenado por ter matado a esposa, a vinte e cinco anos, 

cumpriu dezessete, pegou uma condicional. Matou de novo e agora foi condenado a cem anos. 

Só tem condicional aos quarenta e cinco anos. Vai tá morto, que eu me lembro bem, ele vai 

estar com 96 anos de idade. Esse aqui... (apontando para o painel) ...esse aqui já tinha matado 

a esposa e a justiça brasileira o condenou a oito anos de cadeia. E quando ele fez seis anos de 

prisão, seis, pela morte da esposa, a justiça deixou que ele recebesse a liberdade condicional 

para ele sair e, cinco meses depois já matar a namorada. E é por isso que a gente não tem 

confiança. É difícil a gente confiar na justiça brasileira porque as leis brasileiras são ruins e 
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alguns juízes são ruins, porque não é possível, o sujeito condenado e um tribunal... o tribunal 

disse... o tribunal determina que ele é culpado  a pegar oito anos matando uma pessoa. 

Decisão da justiça a gente cumpre, mas a gente cumpre, às vezes, com dor no coração. Isso, 

aqui em  Diadema, aqui em São Paulo. Oito anos. Matou a esposa. Me explica se dá pra... 

como... como é que eu e você podemos entender isso... sujeito mata a mulher e pega apenas 

oito anos de cadeia para sair com seis para voltar a matar. Tradução disso: vai lá e mata 

porque você vai ficar pouquinho tempo na cadeia. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM: (legenda) MISTÉRIO: PREFEITO ASSASSINADO NA PORTA DE 

CASA 

Rezende: - Esse que você tá vendo aí é Chico Pernambuco, prefeito de uma cidade em 

Rondônia... - Põe a imagem aí pra mim, por favor, vai Edu. (fala com a produção). - E aí você 

tá vendo porque que tá esse monte de carro? Ele chegou com a namorada em casa, ele tem 66 

anos e a namorada 21. Ele chegou crente que estava agradando. Foi executado aí mesmo.  Põe 

no Cidade.  

REPORTAGEM (legenda) BENEFÍCIO PARA O BANDIDO E TERROR PARA 

ARQUITETA 

Rezende: – Deixa eu dizer uma coisa: essa história aqui não dá pra acreditar... - Põe a 

imagem. (fala com a produção). - Ainda falta... falta... ainda falta para a Páscoa, certo? Esse 

aí já recebeu o indulto da páscoa. Não! Me explica! Não chegou a Páscoa e esse aí recebeu o 

indulto da Páscoa. Ele já foi preso por roubo, assalto por tudo que a gente pensar: roubo, 

assalto, formação de quadrilha... recebeu... a justiça brasileira quer que o coelhinho ande mais 

rápido. Na verdade, ela tá andando mais rápido que o coelhinho da Páscoa. A justiça deu o 

direito desse sair aí no indulto da Páscoa. Não era melhor já dar pelo indulto de Ano Novo, 

que aí já antecipa? Resumo: aí, o juiz assinou indulto da Páscoa para esse aí ladrão, formação 

de quadrilha... quer dizer, quadrilheiro, armado... sabe que ele fez? Ele olhou, agradeceu a 

justiça brasileira e foi para cima de uma arquiteta para violentá-la. Ué, mas como é que ele 

acabou preso? Como? Ele foi pego de surpresa. Põe no Cidade... ou melhor, eu volto já já.  

Rezende: - Ele vai... rouba, assalta...não-sei-quê... e um juiz assina para ele ter uma saída 

temporária da Páscoa. A pergunta que eu te faço é: como é que um sujeito a um mês do 

negócio, ele já pode sair da cadeia? Mas a justiça deixou, a justiça deixou, a justiça concedeu 

o benefício, aqui na em São Paulo. E ele sai da cadeia. E o que que ele faz? Ele vai para cima 

de uma arquiteta, ele vai estuprar moça, ele entra no carro dela... a questão é que ela percebe 

que ele não está armado e ela reage, ele foge com carro e acaba preso. Quando chega na 
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Delegacia, eu fico imaginando a cara(né?) do delegado... da delegada... eu fico imaginando...  

- ô rapaz, passou um mosquitão aqui - ...eu fico imaginando a cara da delegada ao 

olhar...(Marcelo Rezende aponta pa       i   )” Olha a cara dele” ... ao olhar... entrar no 

sistema e olhar e lá estar escrito: “recebeu o benefício da Páscoa”. Aí a delegada olha e diz o 

seguinte: (pensa) mas será que foi do ano passado? por que porque tem um ano? Não. Foi lá e 

viu que era de agora. Não bastasse isso, a delegada vai e diz o seguinte: “não, vai ver que o 

nome tá errado, não é possível”. Foi lá e é ele. É o preso, ele é quem recebeu o benefício da 

Páscoa e é da Páscoa que virá. A nossa Justiça colocou ele na rua para ele estuprar. Foi o que 

ela fez. Põe no Cidade.  

(Reportagem) 

Rezende: -Você imagina, o sujeito saiu da cadeia agora dia 13 de Março... que dia 

exatamente cai a Páscoa, que eu tô tentando?.. . 

Percival: – ... é em abril, segunda semana de Abril. Segunda...domingo... domingo de Abril. 

Rezende: -  Pois é... ele foi... ele saiu mais de um mês antes... 16 de Abril, me lembrei agora, 

é o dia da Páscoa. Dia 13 de Março ele saiu. Ele saiu um mês e três, quatro dias antes... 

antes... para ir violentar alguém. Eu pergunto para você: sinceramente, para quê que a gente 

paga imposto? É para roubar e sustentar uma coisa que não nos representa? Porque essa 

Justiça não me representa, não me representa. Porque um juiz só dá... só... o sujeito só sai se o 

juiz assinar. E ele assina. Isso é um escândalo ou não... 

Percival: - ...exatamente. Essa saída aí é completamente ilegal. Quer dizer:  juiz pisou na 

própria Lei. E que Lei essa?  É a famosa Lei de Execução Penal que é de 1984. O cara pode 

sair uma semana, no período da páscoa, e para ficar em companhia da família. Tá lá a Lei de 

1984 - Lei de Execução Penal. A família dele foi atacar... a arquiteta... 

REPORTAGEM: (legenda) MÃE TRAFICANTE MANDA MATAR FILHO DE SETE 

ANOS 

Rezende: – Deixa eu contar uma história aqui (fala apontando para uma imagem no painel) 

Esse menino chama Carlinhos. Eu não sei se você há de recordar, foi em Camaçari, na Bahia, 

quando esse menino... quando esse menino foi morto e foi uma como... eu quero que mostrar 

a mãe dele para você ver o desespero da mãe do menino, Alessandra. – Mostra, abre o áudio, 

abre o áudio... para aí, para aí... não Edu, Edu volta, volta no ar mesmo, volta no ar mesmo... 

Volta, por favor. Corta aqui pra mim. Não, deixa a imagem que estava lá. Aqui atrás, por 

favor... porque é uma coisa de dar uma indignação. (fala com a produção). – Você está 

vendo? Essa é mãe do menino. Eu me lembrei, exatamente, que eu disse na época... que eu 

digo: “Caramba, ela tá chorando, chorando, mas não tem uma lágrima”... - Mostra de novo, 
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por favor... mostra de novo... (fala com a produção)(Sonora com a mãe da criança). -  Olha, 

olha ela aí de novo. Vai vendo aí. Veja se você está vendo alguma lágrima nesse olhar...  - 

Corta pra mim... (fala com a produção). – Eu, na época, me lembro bem, disse, essa mulher 

não tem uma lágrima! O filho de 7 anos é barbaramente assassinado, ela dá entrevista e não 

tem uma lágrima? Eu digo: Nossa!  E aqui tá me parecendo mais... (ne?) e eu digo:  caramba! 

ela tá desses.. tão... e eu ainda disse: eu acho que ela tá tão desesperada que ela nem consegue 

chorar porque já chorou tudo. O que mostra que eu sou besta quadrada e que, por mais 

experiência que eu tenho, tem horas que eu não acredito no que eu deveria acreditar. Um 

homem agora foi preso... - Por favor, mestre Edu. (fala com a produção). – Um homem agora 

foi preso. Este é o homem que matou o menino. A polícia, agora quase dois anos depois, 

prendeu. - Corta para mim. (fala com a produção). – Sabe porque esse rosto não tem uma 

lágrima? E sabe porquê que essa fala da mãe, esse desespero era tudo mentira? Ela e o 

padrasto do menino são traficantes de drogas e eles estavam combinando -contando ninguém 

acredita - eles estavam combinando assaltar um banco, o menino escutou. Quando ela 

percebeu a combinação dela com padrasto ela ver o filho, filho dela de sangue, ali, escutando 

tudo, ela vai e contrata...- Pode botar aqui, por favor, os três, Edu. (fala com a produção). - 

Ela contrata esse aqui e a troca era uma noite de sexo, para matar o próprio filho. A pergunta 

que eu te faço é: o que?... não dá para dizer... se ela for condenada a 300 anos de cadeia, e não 

será nem isso, há de pagar pelo que ela fez. Olha... - Me dá ela falando de novo ou... (fala com 

a produção). - Escuta o que ela diz...- Bota lá para mim, faça o favor... (fala com a produção) 

(imagem da mãe criminosa “chorando” e falando do filho) – “É uma criança, sete anos. Como 

fizeram isso com meu filho?” E foi ela. E aí eu vou te dizer direito, sempre me perguntam 

(né?) se eu não fico mexido com as coisas aqui. É obvio que os muitos anos que eu estou aqui 

acaba criando na gente uma autodefesa, mas não dá conta. Num caso desse... não tem como 

segurar. Por que? Por que essa mulher, eu juro por tudo que é mais sagrado, se fosse eu... eu 

que inventei essa história do País que eu inventei... eu mesmo, no país que eu inventei, se eu 

fosse Presidente, eu mesmo ia cuidar da execução. Não ia mandar ninguém. Mas esse não é o 

país que eu inventei, infelizmente. Às vezes, eu conto aqui...eu digo, eu digo, eu jamais 

poderia, na minha vida, - e Deus, graças a Deus, me tirou desse caminho - eu jamais poderia 

ser um sujeito que trabalhasse com segurança pública, porque eu não prenderia essa mulher, 

eu é que ia acabar preso. Porque alguém que faz isso com próprio filho, e ainda faz essa cena 

toda, me desculpe, isso não vale, não vale o ar que respira. Isso não vale absolutamente nada, 

nada. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 
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Rezende: -Essa é aquela história que eu falo tem que ser condenado à pena de morte quarenta 

vezes para não ter escapatória. 

REPORTAGEM: (legenda) SAI NO CIDADE ALERTA É CADEIA NA CERTA 

Rezende: - Eu mostrei a história dessa menina, ela se chama Maria e ela foi morta e nós 

mostramos e o delegado pediu que a gente mostrasse a foto de Joyce e dessa aqui que era a 

parceira de Joyce. E aí que que aconteceu? O delegado ligou  para cá ontem e disse:  “‟Ó, sai 

no Cidade Alerta  é cadeia na certa mesmo, hein?” Você acredita que a gente achou? A 

reportagem  foi ao ar  e começou uma delação televisiva direto. Eu vou mostrar ela sendo 

presa, mas antes eu queria dizer uma coisa: hoje o nosso Gugu vai voltar ao vivo, aqui na tela 

da Record, e ele e vai mostrar e contar a história da nossa Hebe Camargo que está ao lado de 

Deus. Vai mostrar a mansão da Rainha da TV brasileira, Hebe que era super minha chapa, 

gostava de tomar vinho, ficar conversando até de madrugada. E o Gugu, hoje, vai mostrar... 

um pedacinho só. Põe lá o nosso Gugu. (exibe a chamada do Programa do Gugu sobre Hebe 

Camargo) 

Rezende: -Depois do Jornal da Record o nosso Gugu ao vivo, aqui na tela da Record Tv. 

Voltando ao nosso tema. Mostrei aqui, se eu tenho certeza, foi, acho que ali pelo dia... metade 

de março... aqui desse mês... semana passada, se eu não me engano. O que aconteceu? 

(mostrando imagem no painel) Essa aqui tá com ciúme dessa, por causa de homem. Essa tem 

15 anos e essa tem 21 e aí elas armam essa confusão... de repente, mostra a imagem de Joyce 

e da parceira dela no crime. E o delegado agora... ligou ontem dizendo: “obrigado, todo 

mundo fez uma delação... uma delação Cidade Alerta e ela já está presa”.–  Mostra imagem 

dela para mim, por favor. (fala com a produção). – Você... você... as duas estão aí... e aí,ó... 

esta é Joyce que já está presa. Por quê? Porque sai no Cidade Alerta é cadeia na certa.  Põe no 

Cidade. 

(Reportagem)  

Sonora com parente da vítima: – Graças, primeiramente, a Deus e depois a vocês que gente 

botou a Joyce na cadeia que é o canto pra ela ficar mesmo, né? 

Rezende – Graças... graças a Deus. 

REPORTAGEM: (legenda) COMPLETA 18 ANOS E COMETE TRÊS CRIMES 

NUMA NOITE 

Rezende: - (mostrando a imagem de um jovem no painel) Você vai vendo aí.  Ele acaba de 

completar 18 anos, completou tem um mês. Ele, só numa noite, ele tentou matar um casal a 

tiros, matou um homem a tiros e foi assaltar uma loja, quando então foi preso. Dezoito anos, 
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olha o físico de passeio dele, todo magrinho, mas com uma arma na mão, aos 18 anos, ele faz 

um estrago. E quem descobriu ele? Quem foi?  

(Reportagem) 

Rezende: – Pra mim não foi latrocínio, foi homicídio. Pra ele tá tudo certo. A questão é de 

não ser o roubo. Matar pode, né? 

Percival: - É... para ele sair cometendo o crime é um expediente. Pra ele é coisa mais natural.  

Rezende: – Nossa Senhora!! Dezoitos anos! 

REPORTAGEM: (legenda) VINGANÇA: JOVEM PÕE FOGO NA CASA DA 

NAMORADA 

Rezende: – (aponta para a imagem no painel) Sílvia. E esse é Eduardo. Cinco meses de 

namoro. Ela tem 42 ele 25. E aí, nesse pouquinho tempo de namoro, ela disse: “Esse cara tá 

ficando meio esquisito, ele é meio perigoso”. Aí ela, de brincadeira, disse assim para ele: “Ó, 

vou terminar o namoro”. E ele disse: “Se você fizer isso vou tocar fogo na tua casa com você 

dentro”. Ela: „Hã?!‟ Ela parou, pensou e disse, „rapaz, eu acho que ele vai fazer mesmo‟. E aí 

ela disse: “Então terminou”. Ele disse: “Ah, terminou? Tá ótimo. Só me dá uma semana pra 

eu arrumar... arrumar um lugar pra eu ficar”.  Aí ela disse: “Tá bem”. Ela estava em casa com 

a filha e o namorado... - isso foi lá numa cidade no Pará - ... ela tava em casa  e sabe que ele 

fez? Tocou fogo com todo mundo dentro. A família escapou por pouco. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: – (Apontando para a imagem, no painel, da delegacia do local fechada) Delegacia 

fechada. Pergunta se vai deduzir do imposto que paga... 

REPORTAGEM: (legenda) NAMORADA PAQUERADA: TRAIÇÃO VIRTUAL E 

MORTE. 

Rezende: – (apontando para a imagem de um rapaz no painel) Esse aqui é Betinho. Betinho 

entrou na internet... entrou na internet e conheceu uma menina de 17 ele tem 44. Ele pensou: 

„me dei bem‟. Ela marcou um encontro com ele na porta do Colégio, quando ela viu o Betinho 

lá, ela disse: „Eu hein? Tá velho demais para mim; fui, peguei outro ônibus‟. Resumo: mas, 

um sujeito tava esperando... (fala com a produção) Mostra o sujeito.  - ...estava esperando o 

Betinho. Esse sabia de tudo, é Coruja. Coruja foi lá e sapecou. Ele com esse parceiro dele aí, 

um menor de idade...pegaram... os três pegaram o Betinho e levaram para o mato. Ele disse: 

“Você sabe o que é talarico”? Aí, Betinho disse: “não”. “Talarico é o cara que quer tomar a 

mulher do outro”. Aí o Betinho: “É”? “É”.  “E sabe o quê que talarico merece”? Ele disse: 

“Não”. “Morrer, mas hoje eu vou te ensinar uma lição”, disse coruja, “vou te ensinar como é 
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que morre. É lição de um capítulo só. Nunca mais você vai aprender”. Tacou um tiro no rosto 

do rapaz, de frente e  matou. Põe no Cidade.  

(Reportagem) 

Rezende: – Termina o nosso Cidade Alerta, o programa da família brasileira. Você vai ficar 

com a Escrava Isaura e logo depois do Jornal da Record tem a volta, ao vivo, do novo 

programa do Gugu, a nova temporada. Tchau, minha gente, fiquem com Deus. Uma boa 

noite. 

(Vinheta do Programa) 
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4 Transcrição do telejornal policial Cidade Alerta dia 23/03/2017 

 

Parte 1 - PRIMEIRO BLOCO (Vinheta do Programa) 

REPORTAGEM – MENINA ENCONTRADA MORTA: MÃE É SUSPEITA 

Marcelo Rezende – Olá, muito boa tarde. Boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo... 

espero que esteja tudo correndo bem. 

Rezende: - Eu quero mostrar uma coisa que acabou de chegar. E eu tinha visto... eu tinha 

visto cedo. Pedi e chegou agora. Presta atenção na imagem que depois eu vou explicar. Eu 

vou já, já chamar porque que me chegou uma imagem de um resgate. Eu vou chamar já já... 

nós vamos falar com Ribeirão Preto Descalvado, é na região de Ribeirão Preto onde está 

nossa Ludmila Winehouse e ela já, já vai nos contar história de uma reportagem que o nosso 

Zé Carioca fez aqui, mas eu quero mostrar uma imagem... Me dá outra imagem, por favor. 

(fala com a produção). A imagem que você está vendo é de um resgate de uma mulher. 

Repara que uma pessoa vai se aproximar, ela tá com rosto tampado quando um homem vai e 

tenta tirar o cobertor da cabeça da mulher. A mulher que está ali... mulher que está ali...é mãe 

de oito filhos está grávida do nono nono. Ela diz estar passando mal e o resgate...o resgate 

está levando a mulher. Mas ali tem polícia também. E mais uma vez... e mais uma vez nós 

vamos ficar frente a frente com a justiça brasileira. - Corta pra mim. (fala com a produção 

apontando para a imagem no painel) Esta é Rose e esta é uma das filhas de Rose e esta, que é 

a filha de seis anos de Rose que se chama Heloísa. Rose tem oito filhos e está grávida de 

nono.  E aí ela desconta todo ódio, ninguém sabe explicar o porquê, sempre nessa menina.... 

olha a menina. De repente... de repente, o que ocorre? A Rose e saiu de casa no final da tarde, 

uma das filhas dela chegou e encontrou a irmã, Heloísa, toda machucada no chão. A menina 

corre, pede ajuda para os vizinhos, os vizinhos chamam a polícia e Heloísa, a menininha de 

apenas seis anos de idade, chega no hospital mas não resiste morre. É nessa hora que Rose 

chega em casa. Rose, a mãe de oito filhos, grávida do nono. Quando ela vê aquela confusão 

ela disse tá passando mal... - aí a imagem... a imagem que é essa da ambulância. Os vizinhos... 

os vizinhos tentam linchá-la, mas ambulância a leva. Ela sai do hospital, vai para delegacia. A 

criança tem marcas de ferimentos por todo o corpo, além de marcas de cigarro no corpo. 

Resumo: ela entra na Delegacia por uma porta e vai embora pela mesma porta. O Delegado 

precisa do laudo explicando o que que é aquilo, que é evidente para todo mundo. E o que que 

ocorre? Estão lá, sete filhos; ela pega cinco e desaparece e joga dois filhos abandonados nas 

mãos de vizinhos. Os vizinhos vão e entregam as crianças ao Conselho Tutelar. Descobre-se 

agora, que essas agressões foram denunciadas várias vezes ao Conselho Tutelar que não fez 
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nada. Nada.  E essa é a verdadeira história de muitos Conselhos Tutelares. Alguns trabalham 

para cuidar das crianças, outros, são apenas, cabides de emprego e parece por tudo que já foi 

apurado que o atual escutou, escutou, escutou reclamações disto (fala apontando para a 

imagem da mãe das crianças no painel) que para fazer filho é fácil.  Fazer filho é fácil, não 

precisa nem ir para a horizontal, pode ser em pé. O problema é cuidar das crianças, o 

problema é ter amor por aquele que você coloca no mundo. E ninguém pode chamar isso de 

mãe. Ela pariu oito filhos, vai parir o nono, e um segundo, tudo indica e toda a investigação... 

ela acabou de tirar a vida... a vida que Deus deu ela acabou de tirar. E aí...aí tá escrito que só 

há uma solução, mas essa solução tá no mundo que eu inventei, por que essa não sobreviveria 

por nada. Põe o Puruca no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: – Mas agora? [né?] Agora, o Conselho Tutelar já teve que buscar a criança afoga o 

Bruno Peruca, em cinco minutos lá, conseguiu três... quatro testemunhas que afirmam que a 

mãe é que batia nas crianças sem parar. E o Conselho Tutelar não conseguiu essas 

testemunhas? E mais, fico eu aqui pensando... mas vou perguntar para o nosso Faraó: o 

Delegado tinha possibilidade de pedir a prisão Perci? 

Percival: - Sim... sim, porque nós estamos dentro de um assassinato... houve um homicídio. 

Não há como escapar disso aí. Agora, o Conselho... antes de chegar a essa morte  tinha a 

obrigação legal de ter tomado providências porque, Marcelo, o Conselho é o elo de ligação 

com a Vara da Infância e da Juventude e com a Polícia também em caso de crianças de até 

doze anos incompletos. E não é nada mais que a obrigação. É remunerado, é pago, é eleito 

pela comunidade, tem que compromisso com a comunidade. Esse conselho aí traiu a 

confiança da comunidade. 

Rezende: – Então... agora... se, porventura foi decretada a prisão da mãe tem que encontrar 

porque ela desapareceu... 

Rezende: – (ala em tom rápido com a produção) Me dá a imagem... vai...vai....vai...vai... 

REPORTAGEM (legenda) TERROR NO TRABALHO: FUNCIONÁRIOS REFÉNS 

Rezende: – Você vai vendo um sujeito... são assaltantes... eles entraram nesse comércio, já 

tava pra fechar... quatro homens... e eles querem... já estavam pegando o dinheiro da caixa, 

levando computador...essas coisas... quando alguém viu e chamou a Polícia. Você vai vendo... 

são imagens gravadas... essa negociação durou cerca de três horas e meia... três horas e meia... 

vai vendo aí. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 
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REPORTAGEM (legenda) DE OLHO NA PENSÃO: POLICIAL É MORTO PELA EX-

MULHER 

Rezende: - Pensa nessa mulher... olha... olha o estilo.. olha o estilo de Liduina. Olha lá... um 

óculos desses bacana, que eu não sei como é o nome, mas parece artista de cinema, ó... vai 

vendo, ó... Liduína... uma coisa de oncinha, aí ela bota um sutiã vermelho, bota lá o cabelo 

todo... Liduína? Vai atrás que... olha as pose que Liduína  faz... (fala com a produção) Mostra 

a outra foto Edu, a outra foto... – Liduína faz pose...ó... (fala com a produção) Mostra lá, meu 

filho. Esse Edu não é muito chegado, não... – Aí, resumo: olhe Liduina... (fala com a 

produção) ...corta para mim...  não, deixa aqui, meu filho...a que tava aqui... (apontando para 

o painel de imagem). – Liduína .... esse Edu, não é possível que não seja infiltrado da Globo... 

é difícil que não seja... não resiste a uma investigação mais ou menos...  aí Liduina... (Marcelo 

olha pro lado e fala com Percival) Tá rindo de que?  

Percival: – O Edu tá encantado com a Liduína.  

Rezende: - (risos) Sem graça... 

Rezende: – Aí...resumo...Liduína...aí tem o baile... o Baile do Clube dos Ofi... aqui em São 

Paulo... do Clube dos Oficiais... Oficiais da Reserva... da Polícia 

Militar...bla..bla..bla...Liduina conhece Joaquim. Joaquim oficial aposentado, polícia 

militar...e aí tá lá o Baile da Terceira Idade e tal...  e Liduína fazendo mais pose... mais pose 

do que a Fabíola Rabo de Arraia nas fotografias. É uma beleza! Por sinal, Fabíola acho que 

vai casar com o (Bate), mas depois eu conto -  vou fazer a hora... a hora do venenoso -  aí o 

que ocorre? Começam a dançar. E na primeira dança Joaquim diz pra Liduina: “Você é um 

sonho de princesa”. Pensa numa mulher que se derreteu... ela olhou para ele e lhe disse: 

“Você tem um olhar penetrante”... 

Rezende: – (fala com a produção) Mostra Joaquim. - Joaquim não tá com olhar penetrante 

nenhum. Você vai vendo que Liduína já não começa a dizer a verdade. Aí, continua a dança...  

ela... ele diz para ela: “O seu corpo é um corpo sensual”. Aí, Liduina derrete toda. Aí, ela olha 

para ele e diz: “você é um charme em pessoa”.  Olha para ele e vê se ele tem charme. Aí, 

Liduína diz a segunda mentira. Mas eles vão casar. E aí, casa. Ele chega... passa um tempinho 

e ele: “eu queria te pedir...eu queria pedir a sua mão em casamento”. Ele disse: “pede o corpo 

inteiro”.  Aí, pronto, foi para o sapeca iaiá... aí já foi pra rachar. Rachou. Estão casados. E 

Liduína disse para ele:” Você parece um Tom Cruise”.  Não tem nada a ver com o Tom 

Cruise. Aí é outra mentira. De repente, Joaquim começa a dormir no carro... no carro. Ele já 

não dorme mais dentro de casa, dorme na garagem, mas dentro do carro trancado; ele fica 

com a chav. Aí todo mundo diz...  e ele fica abatido. Ele já é meio abatido... ele fica mais 
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abatido. Aí, o que é que acontece? No carro... a família vai... não sei quê... descobre o 

seguinte: que Liduína não mentiu só com olhar sensual dele, que ele é charmoso, expressivo, 

Tom Cruise, não. Ela vive de trambiques. Ela é trambiqueira... estelionatária... quando ele se 

dá conta, ele está dormindo no carro, por que? Porque ela já o está ameaçando e ele tá com 

medo. Isso com meses de casados. Aí, ele cada vez vai ficando mais retraído... mais retraído e 

todo mundo se preocupa. Levantam a ficha de Liduina. Já tinha sido ensacada e colocada na 

cadeia por estelionato e tinha... - essas folhas que a gente vê de preso, corrida, na linguagem 

do crime chama „capivara‟. Me pergunte porque... ela tinha uma capivara grande. Aí Joaquim 

disse: “Meu Deus, onde eu me meti!” Pediu a separação. Os documentos estavam quase 

prontos quando ele morreu. Morreu dentro de casa, mas não morreu de morte morrida, não, 

morreu de morte matada. Aí, adivinha quem desapareceu e está foragida? Li-duí-na. Segundo 

a polícia, Liduina, além de mentir, levou a vida de Joaquim; o matou e agora ela tá foragida e 

a polícia tá onde? Perto dela ou longe? Põe o Zé Carioca no Cidade.  

(Reportagem) 

Rezende: - E a mulher condenada a dezesseis anos de cadeia por assassinato e que está 

foragida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, 

ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a Polícia e a sua identidade vai ser mantida 

no mais absoluto sigilo.  

Rezende: – (fala com a produção) Corta para mim, meu filho, se você não contar para mim 

não tem programa. 

REPORTAGEM (legenda) NAMORADO OFERECE CARONA: DESTINO É A 

MORTE 

Rezende: - Ana Jéssica, dezessete anos de idade. Ela e Deivir... Déivirde, Déivirde... é o 

namorado. Namorado e ela está grávida. Portanto o namoro teve um sapeca iaiá  que vai fazer 

nascer uma criança. O problema é que ela tá grávida, mas, ela, de repente, tem um sobressalto 

e perde o bebê. Mas esse sobressalto tem nome, Déivirde. Ele... ele é um sujeito que fica o 

tempo inteiro dizendo assim... - vê se você já conhece esse caso -  passa o tempo inteiro 

dizendo “eu te amo” e dali a pouco vai lá e briga. Aí... “não, me desculpe”. Vai lá: “eu te 

amo” e desacata. E assim a vida deles vão caminhando. Só que aí, ela perdeu o bebê já tem 

uma baita – coitada -  frustração, né? Porque ela tava na alegria pura de ter uma criança e, 

olha... e diz “fica esse sujeito me atazanando”. E aí ele vai, olha e diz pra ela: “o que (que) 

você tem”? Ela disse: “ó, vou te dizer... eu acho que tá na hora da gente dar um tempo, da 

gente se afastar”. E a hora de se afastar vai chegando. O problema é que naquele dia... ela que 

vai morar agora em outra cidade, na casa dos pais, acontece uma coisa: ele vai dar uma 
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carona. Ana Jéssica está a caminho da Rodoviária. Ela vai morrer, mas ele vai atrás do 

suposto amante de Ana Jéssica e o que vai acontecer? Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: – Agora, algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo 

uma boa noite, fica com Deus e amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau. 

REPORTAGEM (legenda) HOMEM NÃO GOSTA DE ABORDAGEM E “VOA” NO 

AGENTE DE TRÂNSITO 

Rezende - E esse aqui... – (fala com a produção) Põe a imagem... - Esse aqui acha que ele é o 

cão... que ele pode tudo. E o que é que ele fez? Aí ele vai dizer que é arrependido. Mas não 

sou nem eu que vou contar o que ele fez... mostra quem vai contar ... 

(Reportagem) 

Rezende: – (fala com a produção) Corta, Edu. – Arrependido? E a gente ainda vai botar ele 

falando? Arrependido, um sujeito que dá... faz aquilo com agente de trânsito? Arrependido, 

um sujeito que agora [né?] é suspeito de ter atacado a policial militar? Arrependido, um 

sujeito que já fugiu da cadeia? Arrependido, um sujeito envolvido em vários roubos? Me 

desculpe, aqui não. Vai ficar arrependido em outro lugar, no Cidade Alerta, não. Não vai 

entrar aqui bandido para se defender. Se for para se acusar, tá ótimo. Agora, me dizer [né?] ... 

vai... ele agora se diz arrependido, dizer: “ai coitado de mim?” Esquece. Aqui não. Pode ser 

em outro lugar ou pelo menos enquanto eu tiver aqui. Porque... bandido? a gente dá voz pra 

bandido se desculpar? Que é o que ele está tentando... se desculpar, como se ele fosse 

bonzinho. Vários assaltos, foragido, atacou o rapaz do trânsito daquela maneira, envolvido em 

várias agressões... tu vai ficar arrependido em outro lugar, meu chapa. 

 REPORTAGEM (legenda)ASSALTANTES LEVAM A PIOR: DUPLA É AMARRADA 

Repórter: - A confusão começou aqui nesse ponto de ônibus. Segundo relatos dos 

moradores, uma mulher falava ao telefone distraída. Os dois assaltantes usavam drogas, aqui 

bem próximo, e perceberam que ela estava com o telefone ali sem se cuidar muito. Foi 

quando eles anunciaram o assalto. O dois, segundo relatos ainda dos moradores, estavam com 

uma faca. De repente, no meio do assalto eles deixaram esse objeto cair. Depois do assalto, os 

dois bandidos correram, lá do ponto ônibus que fica naquela esquina...correram aqui pra essa 

calçada. Não foi um percurso muito longo, mais ou menos uns cem metros, e já foram 

rendidos pelos moradores e amarrados um ao pescoço do outro. Tudo aconteceu exatamente 

aqui, ó... 

Rezende: – Deixa eu dizer uma coisa... não é possível, hein faraó? É duro, porque a revolta 

que a gente sente de estar exposto. Você imagina o seguinte: a gente vive num País onde o 



167 
 

Ministério Público e até a própria justiça chamam alguns dos políticos mais conhecidos do 

País de ladrões. E isso causa pra gente uma verdadeira aversão, onde alguns políticos e 

empresários poderosos estão condenados e presos por roubalheira e corrupção. É o país que 

mais paga imposto no mundo. Não é o segundo e nem o terceiro. O Brasil é o país que mais 

paga imposto no mundo. E fica agora o ministro (né?)... o ministro Henrique Meirelles 

ameaçando a gente de mais imposto. Ele tem que ameaçar outro não a gente. Né? Ele tem que 

dar um jeito lá, em vez de querer meter a mão no bolso da população que já não tem mais 

nada no bolso para entregar, só se entregar a vida. Quantos morrem nesse País por causa do 

dinheiro que os políticos roubaram e roubam, né? Aí a gente não tem segurança - eu 

entendo,[né?] e não concordo, mas eu entendo, às vezes, o desespero da população e a raiva, 

porque a gente cada vez tá mais abandonado, cada vez mais a gente escuta um monte de 

trapaça, cada vez mais querem tomar os nossos empregos, cada vez mais enfrentam negócio 

de terceirização, um negócio que tava parado no Congresso desde 1998 e o desastre que isso 

vai causar [né?] na vida de muitos cidadãos. E agora... agora tem reforma previdenciária, 

trabalhista... não tem nada que diga o seguinte, ó: “nós vamos diminuir os impostos”. Não, 

“nós tomamos o dinheiro dos ladrões. Desculpe, os ladrões são esses, esses e esses” Não, isso 

não vem ninguém a público falar e aí eu entendo, às vezes, a revolta, mas não pode (né?) 

Faraó? 

Percival: - Exatamente. O andar de cima dá um péssimo exemplo pra quem... pra quem tá no 

andar de baixo. Então, o que nós vimos nessas imagens foi uma explosão de grande 

indignação, na qual o grande culpado é o Estado ausente, que não cumpre as suas obrigações, 

não oferece a segurança que todo cidadão deseja. Então, o cidadão brasileiro, todos nós, tem 

pavor de ladrão. Por que é ladrão na rua... invadindo a tua casa... é uma barbárie. Então, 

quando ele tem o ladrão nas mãos, ele tá indignado e ele explode na violência. Não deveria, 

mas é compreensível. 

Rezende: -  Tomou sapecol, não tomou? 

Percival: - ...é a realidade... 

Rezende: – Gostei de ver, é isso mesmo. Boa.  

REPORTAGEM (legenda) ESCOLHA FATAL MARIDO TRAIDOR E PADRASTO 

AGRESSOR 

Rezende: - Pensa no seguinte: Sueli e João. Eles nasceram na Bahia, mas o destino fez com 

que ele se encontrassem em São Paulo. E os dois trabalham... trabalham. Sueli já tinha tido 

um casamento, tem filhos desse outro casamento e ela conheceu o João e disse: “Esse vai me 

ajudar a criar os filhos e vai ser o meu amor para sempre”. Seis anos de um casamento e João 
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pede a separação. Ele fez uma viagem à Bahia e voltou. Separação. Ela então descobre que a 

viagem tinha um motivo e chama-se traição. E a amante é... é... a amante de João é a ex-

mulher de um sobrinho de Sueli, mulher de João. O pior ainda não aconteceu...a  filha de 

Sueli conta pra a avó materna que era violentada por João o traidor. Sueli se desespera, 

denuncia João e João faz o de praxe, agride Sueli. Ela já registrou três boletins de ocorrência 

contra ele e nada adiantou Ele foi pra Bahia e até agora só resta pra Sueli o medo e mais nada.   

Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) CÃES SOFREM: DONAS ACUSADAS DE MAUS TRATOS 

Rezende: - Essas duas, sabem o que é que elas são? Elas criam cachorros, têm canil. Elas 

foram presas. E por que elas foram presas? Só uma das questões: elas... é... o vídeo mostra 

elas operando... operando um cachorro...  – (fala com a produção) - Tem o vídeo? Se tiver 

pode pôr. - ... É... operando um cachorro, no Espírito Santo. Olha lá, esse é o vídeo elas 

operando. E elas não têm autorização... elas se defendem elas se defendem... -  (fala com a 

produção) - Bota lá a imagem delas, por favor. - ...elas se defendem... – (fala com a 

produção) - Bota imagem delas, Edu, por favor... - Elas se defendem... (fala com a produção) 

- Obrigado. -... elas se defendem dizendo o seguinte: “não, as imagens... as imagens foram 

editadas”. Foram lá, o canil que elas têm é clandestino. Tem algum veterinário responsável? 

Não. Resumo: pobre dos animais Põe-no Cidade  

 (Reportagem) 

Rezende: – Vou te contar... Imagina... Imagina... o vídeo é fácil de fazer a perícia, mas para 

um perito bom como Ricardo Molina, passa ali e já sabe se é montagem ou não é. O canil é 

clandestino, não pode operar e tá operando. Só isso já explica a arapuca que é. Pobre dos 

bichinhos, Vou te contar, o ser humano não tem limite. 

REPORTAGEM (legenda) MISTÉRIO: MULHER EXECUTADA AO LADO DO 

MARIDO 

Rezende: - (Aponta para a imagem de uma mulher) Essa moça vai ser avó. Daqui a algumas 

horas ela vai ser avó mas quando ela for ser avó ela já está morta. Exatamente isso. Jessiane 

está chegando em casa com marido,  de repente, o carro... o carro é esse aí, ó... o carro [né?] é 

abordado por dois caras numa moto... - (fala com a produção) - Corta aqui para mim, meu 

filho, senão não tem programa. - O que [que] acontece: dois caras... dos caras chegaram 

atirando e (zuuumm), sumiram. O marido não sofreu nada e ela morreu. Ele disse à polícia que 

o carro vinha sendo seguido e que os criminosos estavam atrás de um celular. A questão é 

que, até esse instante, não apareceu nenhum celular roubado e a polícia... a polícia investiga, 
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exatamente, (né?) a vida do casal, os amigos, quem era amigo de quem, para saber como é 

que aconteceu isso com Jessiane. Dois carros encostam e os caras chegam atirando, mas só 

pegou nela. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) BRIGA MISTERIOSA: GAROTA DA LOJA DE DOCES 

VAI MORRER 

Rezende: - Quando eu cheguei aqui, o Bruno Peruca me disse o seguinte: “rapaz, você não 

sabe, eu tive que ir ara um lugar... um lugar em que houve um caso que ninguém consegue 

entender. Aí eu disse: “qual é eese?”...aí ele me mostrou essa foto. (aponta para a foto de um 

rapaz e uma moça no painel) Eu disse: “quem são?” “Tiago e Cristine” Eu disse: “É?” “É”. 

Bota ali a foto. Eu digo: “Mas o que [que] houve entre os dois?” Eu digo: “houve um sapeca 

iaiá?” “Rapaz, do nada, os dois nem amigos eram, mas naquele dia... naquele dia ela estava 

chegando no trabalho, encontrou Tiago e dali a pouco...dali a pouco ela estava morta”. Eu 

disse: “Mas como?” Ele disse: “eu vou te contar já, já”  Portanto, eu volto já, já.. 

(Vinheta do Programa Cidade Alerta) 

Rezende: - O que o Bruno Peruca me disse foi simples e dava para entender isso. Como é que 

pode, de repente, duas pessoas que se conhecem, mas nunca tiveram briga e  nem 

intimidade... como é que pode eles acabarem do jeito que acabaram? Foi exatamente isso 

entre Thiago e Cristine. Cristine trabalha numa loja bem do lado onde o pai do Tiago tem uma 

relojoaria. Eles mal se conhecem. Assim: oi...oi...como é que é... conversa e tal... de repente 

ela está chegando no trabalho e encontra... e encontra Tiago que diz o seguinte: “vem... vem 

cá... aqui na loja de papai”. Do nada, eles começam a brigar e do lado de fora e ele empurra a 

moça... empurra pra morte. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) LADRÃO CAI E ARREBENTA TELHADO 

Rezende: – Mas esse aí não tem um metro e noventa, não. Olha o físico de passeio dele. E aí 

o que [que] acontece: ele é ladrão... ladrão... e aí ele, só numa vez agora assaltou dez lugares. 

A última ele tentou entrar... foi ...entrou pelo teto de uma Clínica Veterinária. Se tiver o 

circuito pode até mostrar...  

(Reportagem) 

Rezende: - Agora as cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo uma boa 

noite, fica com Deus e amanhã nós nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau. 

REPORTAGEM (legenda) COVARDIA EM FAMÍLIA: PAI MATA FILHA POR 

VINGANÇA 
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Rezende: - E aqui... esse é Dário...  este... e esta esta menina vai entrar já, já no assunto, é 

filha dele. Dário tem duas famílias. A mocinha Daiane tem quatorze anos. Ela é filha de Dário 

com a amante. Só que ele... você imagina... ela é filha de Dário com  a amante e a menina tem 

quatorze  anos de idade, você imagina há quanto tempo ele tem a amante. .E aí que (que) 

aconteceu.... eu não consigo entender mais. Sinceramente, eu não consigo mais entender a 

natureza humana. Mas vamos lá. A filha vai fazer quatorze anos, tá preparando a festa e até 

então ele também está preparando a festa da filha dos quinze anos, filha dele com a amante, 

porque ele nunca assumiu. Mantém duas casas. Só que a mãe dela não aguenta mais o Dário e 

ela foi lá e denunciou o tal de Dário... Dario  à polícia. E o Dário -  ela chegou a pedir medida 

protetiva -  ele foi lá e disse assim: “Ah é? Deixa comigo. me denunciou?” Estava preparando 

a festa de quinze anos, ele esperou a amante, mãe da menina que é filha dele, sair de casa... 

quando a mulher sai de casa, ele vai lá e dá fim à filha e a ele mesmo. Eu vou dizer uma coisa: 

eu já não sei mais explicar o que é o ser humano; até porque me parece que há, de repente, 

como se fosse uma bomba... com retardo.... sabe assim? A bomba para estourar lá na frente. 

Porque eu não consigo entender tamanho egoísmo, né? Eu não consigo entender, tamanha 

falta de amor ao próximo.  Próximo que é a própria filha. Ele pra punir a amante... ele vai, 

resolve matar a própria filha e se matar. O sujeito... se você raciocinar...„Não, mas ele tem... 

eu não acredito no que eu vou falar... ele tem um amor absurdo pela mulher‟.  se ele tivesse 

um amor absurdo pela mulher, ele assumia, mudava pra lá e mantinha uma vida normal de 

casal e se separava e ponto final. Não não é isso. É um tremendo de um egoísmo que cega... 

sabe assim? E uma falta de auto estima... uma falta de amor ao próximo. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende - Não é para menos, né Faraó?  

Percival: – Quer dizer, o ódio era tão grande... tão grande que ele canalisa na mulher uma 

forma – na cabeça dele doentia -  de fazê-la sofrer profundamente. Ou seja, a mãe... claro, que 

a mãe vai sofrer profundamente... ele mata menina que não tem nada a ver depois, consciente 

da sua covardia repulsiva, ele mesmo não aguenta esse mata. Mas o objetivo principal dele é 

fazer a mulher sofrer. 

REPORTAGEM (legenda) ATAQUE MISTERIOSO: O ASSASSINO NAS SOMBRAS 

Rezende: – E aqui.. (fala apontando para a imagem de uma menina no painel) ...lembra da 

Tiffany, que ontem nós mostramos a reportagem que ela foi encontrada três dias depois 

desaparecida [né?]no córrego na (margem?) 

Rezende: - (fala com a produção) - Mostra o córrego, lá, por favor.  - Olha aí... nesse local aí 

foi encontrada aí no córrego e tal por um morador aí do local. Ela tava jogada aí. Pois bem, a 
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Capitão Nascimento localizou algumas amigas dela e essas amigas disseram o seguinte: que a 

Tiffany dormiu na casa delas... na casa de uma delas, lógico...  na casa de uma delas e que 

depois disse o seguinte: “eu vou embora, vou pegar o ônibus para ir para casa”. E a partir daí 

ninguém mais soube da Tiffany. A polícia está tentando [né?] fragmentos de pista para chegar 

a alguma conclusão, de um caso que vai se tornando um absoluto mistério. Põe no Cidade, 

por favor. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) POLÍCIA PRENDE FAMÍLIA ENVOLVIDA EM 

PEDOFILIA 

Rezende: - Você vai vendo aí, ó... são quatro presos pela Polícia Federal. Vai passando... tudo 

da mesma família que quer uma quadrilha de pedofilia. Pra ter uma noção ele distribuíam 

site... em sites internacionais  imagem de criança e  adolescente. Quando eles não 

encontravam aqui crianças, adolescentes e tal, eles usavam as crianças da própria família. Vê 

se é possível. E aí quem investigou?(Vinheta do investigador: um cachorro)- Conta para mim, 

Mamadôdô... 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) DUPLA PRESA PRATICOU TRÊS CRIMES NO MESMO 

DIA 

Rezende: – Olha o que é o ciúme. (som de um animal rosnando e aparece a animação de um 

cachorro que se comunica com o apresentado com latidos) Você tá com ciúme do Mamadôdô  

(au - latido do anime cachorro) Mas é muito? [au, au] Fazia tempo que você tava 

descansando. Você viu? Mamadôdô  quer assumir o teu lugar, é isso? Quer assumir o lugar? 

Então fique em pé... fica em pé pra eu conversar contigo. Ó, eu vou te colocar num negócio 

bom, quer ver? São dois caras... estão ali, ó... (olha para o painel atrás e aponta para a 

imagem)... aqueles dois caras foram presos. Você não olha pra trás... eu estou mostrando pra 

você, mas você não olha, vai fazer o quê? Resumo, o que acontece... deixa eu falar uma coisa 

pra você:  são dois caras, eles sequestram... assaltam (a animação do cachorro solta um 

miado) vou mandar você lá, tá bom?  Mas você continua com medo? (Miaaau – faz o anime  

cachorro) E... mas vai assim mesmo...  é... conta lá, Barra Funda... 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) TIROTEIO: LADRÕES BALEADOS EM CONFRONTO 

Rezende: – (Imagens de uma perseguição policial com tiroteio) Você vai vendo o tiroteio 

entre ladrões de carro e a Polícia... ladrões de carga e a Polícia. Os PMs estavam seguindo 

quando eles tinham roubado o furgão... 
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Repórter: – Muito tiro aqui agora... (repórter com voz ofegante de quem está correndo) os 

policiais largaram as motos aqui, ó..  

Rezende: – Vão vendo... 

Repórter: - ... os policiais largaram as motos aqui, ó..  

Rezende: - ...e estão correndo. Dois bandidos...dois bandidos vão ser feridos e um vai ser 

preso... conta pra mim, Macambira... 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) “ROLEZINHO” DO CRIME: CARONA NO CARRO 

ROUBADO 

Rezende: - Esses quatro aí sentados...esses quatro aí roubaram um carro... roubaram o carro... 

a polícia  mandou parar, eles saíram em disparada. Oito...oito quilômetros de uma perseguição 

até que eles entraram numa rua sem saída. Quando eles entraram na rua sem saída, eles... 

acredita que eles ainda tentaram atropelar os guardas? Exatamente isso. Conta para mim, 

Cypolona. (aparece a imagem de um ave andando e emitindo um som semelhante a um 

latido) Então, conta. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) CARGA PERIGOSA: VITIMAS NA MIRA DO CRIME 

Rezende: – Vai vendo as imagens... são ladrões de carga que foram presos em Belo 

Horizonte. Cada um dos três tinha função diferente: um rendia, o outro mantinha o sujeito... e 

aí, eles caíram como? Põe no Cidade Alerta.  

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) TORCEDORES PRESOS EM OPERAÇÃO GIGANTE 

Rezende: - E aí... aí é assim... (Anime de um carro de polícia entrando no estúdio, em 

velocidade, com aspecto de diligencia e freia ao lado do apresentador Marcelo Rezende)... 

vem cá, todo mundo hoje resolveu voltar, é? (o anime carro/ emite som de aceleração 

simulando uma comunicação com o apresentador)... é mesmo? (carro anime acelera em 

resposta) ...você tava  com saudade de mim, éC ... e de Percival? Nenhuma? Coitado do 

Faraó. Você tava na tal operação no Rio? Tava? (carro anime acelera em resposta)... é? 

prenderam muita gente? (carro anime acelera em resposta) foi daqueles caras ... é... foi  uma 

operação no Rio,  da polícia lá do Rio de Janeiro que  prenderam os cinco sujeitos acusados 

da morte... foi de um torcedor do Botafogo, não é isso? (carro anime acelera em resposta) 

...exatamente isso. Era um jogo entre Botafogo e Flamengo... um torcedor foi morto, ali no 

Estádio, fora do Estádio... não foi isso? (carro anime acelera em resposta) Então, faz o 

seguinte, conta para mim Malloy... (O carro/ anime, sai de cena acelerado). 
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(Reportagem) 

Rezende: - Eu trabalhei dezessete anos com o futebol. Trabalhei numa  época em que o 

futebol era alegria, futebol era pra gente ir com a família; comecei a ir no futebol sendo 

levado por meu pai. Hoje a família não consegue ir no futebol por causa dessas selvagerias 

dessas torcidas organizadas.  Isso tem que acabar. Perdeu a graça e... fora, (né?) quando eu saí 

do futebol eu fiz uma frase e a frase foi o seguinte Cometia... tava começando a roubalheira 

dos dirigentes e aí eu fiz a seguinte frase: “ladrão por ladrão eu vou lidar com os originais”. E 

aqueles...tomaram conta do futebol e boa parte mete a mão.... ao longo do tempo mete a mão 

no dinheiro do Clube.  

REPORTAGEM (legenda) NAMORADA ASSASSINA: ELE NÃO QUIS COMER 

PIZZA 

Rezende: - (fala com a produção) Ela entrou? Juliana? - Juliana entrou na Delegacia, no 

Recife e disse assim: “eu tô me apresentando porque eu matei meu namorado”. O policial 

disse: “como é que é”? “Eu matei o Everton e por isso que eu tô me apresentando”.  Aí, o 

homem olhou pra ela e disse: “ minha senhora, a senhora está batendo bem da bola”?  “Estou. 

Eu matei e por isso é que eu tô me apresentando”. Aí o sujeito olhou disse: “deixa eu lhe fazer 

uma pergunta, minha senhora:. a senhora matou o seu namorado... senhora matou Everton por 

que?” “Porque ele não quis ir na pizzaria” E o cara disse: “como é que é?”  aí o outro 

comentou: “essa mulher é doida”. Ela disse: “É. Ele não quis ir à pizzaria, eu o matei”  “É 

mesmo, é”?  Pois acredite. Ela fez isso e saiu pela porta da frente da Delegacia. Põe no 

Cidade. 

(Reportagem) 

REPORTAGEM (legenda) NAMORADA E AMIGOS INSEPARÁVEIS RELAÇÃO 

MORTAL 

Rezende: – (fala com a produção) - Corta pra mim, meu filho... - Pensa no seguinte: tem um 

sujeito que é amigo, amicíssimo de um outro e os dois -  pensam aqueles caras inseparáveis - 

crescem no mesmo bairro,  vão no... -  bairro aqui... no bairro de Cotia na grande São Paulo - 

... vão nos mesmos lugares, passeiam juntos e um deles tem uma ex-namorada que essa aqui, 

chama Larissa. Só que eles se relacionaram por um ano e terminaram. Logo depois da 

separação, Larissa começou a namorar o outro amigo e tá tudo certo. Célio e Larissa já estão 

namorando há um ano. Eles brigam. Larissa vai e procura outro, o anterior. Trocam 

mensagens, mas, Larissa e o antigo namorado não se encontraram. Só que passa a raiva e 

Larissa volta para o amigo. Vai vendo que sururu na casa de Noca. E esse amigo, lá, mexe no 

celular e encontra as mensagens que ela trocou com o antigo. Aí, eles não amigo, amigo – 
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olha a imagem deles tudo. se você me perguntar quem é quem... sabe porque que[que] eu não 

estou apontando?...  – (fala com a produção) -  Corta para mim. - ...eu vou te explicar porque 

que eu não estou apontando: porque eu não sei quem é quem. E aí, eu não sou de mentir...  eu 

não guardo dinheiro, né?  Então, não vou guardar segredo, né? Me botaram aqui  e eu não sei 

quem é quem. Mas, a reportagem vai mostrar. Aí eu estava contando a história de Edinho, que 

é outro que entra no local. Esse Edinho ainda alerta os caras, né? Ó, vai dar problema com 

esse vai e vem, com esse vai e vem. Resumo: acontece o seguinte, Célio decide... decide que 

isso não pode ficar assim e por não poder ficar assim ele tem fixo na idéia de que Larissa e o 

outro quando eles estavam separados se reencontraram. E ele disse: “vou matar Gilmar”. No 

dia do crime, Gilmar foi cortar o cabelo e estava com um outro amigo, também um grande 

amigo... é nessa hora que vai começar um jogo de vida ou morte. Põe no Cidade. 

(Reportagem) 

Rezende: - Termina o programa da família brasileira, você vai ficando agora com a Escrava 

Isaura. Eu e o Faraó vamos nos despedir de você. Tchau na gente. Fica com Deus, forte 

abraço. Amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Boa noite. 

Percival: - Boa noite.  

(Vinheta do Programa) 


