
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
VARJÃO, S. Micropoderes, macroviolências [online]. Salvador: EDUFBA, 2008. 214 p. ISBN 
978-85-232-0491-4. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Vozes ocultas 
 
 

Suzana Varjão 



A especificidade do racismo moderno, o que faz sua especificidade,
não está ligado a mentalidades, a ideologias, a mentiras do poder.

Está ligado à técnica do poder, à tecnologia do poder.

Michel Foucault
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O trecho-epígrafe é do jornal Tribuna da Bahia. Compõe o lead da man-

chete (ou notícia principal) de 29 de agosto de 2005 da editoria de “Polícia”.

Em outras palavras, trata-se da abertura da reportagem de maior destaque da

página reservada ao noticiário sobre violências no citado dia. E responde às

seis principais perguntas ditadas pela técnica de redação que domina o jorna-

lismo no mundo ocidental — a da pirâmide invertida.

Fica-se sabendo, logo no primeiro parágrafo do texto, o que aconteceu

(a morte de um policial militar); onde (no final de linha do bairro do Uruguai);

quando (no início da tarde de sábado); como (provocada por tiros); quem

está envolvido no ocorrido (“Maninho”, “Pio”, “Caolho” e “Iraan”) e por que

o crime foi cometido (para perpetrar um roubo). Uma performance jornalística

significativa, em virtude da complexidade do episódio narrado.

VOZES OCULTAS

Dor e revolta no enterro do sargento reformado

da Polícia Militar, João Jus Costa. Vítima de um

latrocínio (roubo seguido de morte), o sargento,

após lutar contra seu opositor, foi surpreendido

com um tiro no peito, dentro de sua mercearia,

no final de linha do Uruguai, por volta das 12h30

de sábado. Segundo populares quatro homens,

apenas conhecidos como: “Maninho”, “Pio”, “Caolho”

e “Iraan” estariam  envolvidos com o crime.

Tribuna da BahiaTribuna da BahiaTribuna da BahiaTribuna da BahiaTribuna da Bahia

Descrição detalhada do quadro de análise
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Deve-se considerar que, no noticiário sobre atos violentos, as respostas

às perguntas quem? e por quê? correspondem, respectivamente, ao autor e

ao motivo da agressão. E isto pressupõe um trabalho de investigação, o que

não é tarefa simples, mesmo para os atores sociais encarregados da elucidação

de crimes, cometidos, supostamente, em sua maioria, sem testemunhas —

ou encobertos pelo seu silêncio.

Nesse caso, entretanto, parece que o crime foi testemunhado. E que as

testemunhas falaram, possibilitando a completude do primeiro parágrafo da

reportagem, de acordo com as normas estabelecidas pela citada técnica de

redação. Segundo as fontes de informação (“populares”, de acordo com o

repórter), pessoas conhecidas pelos codinomes e prenomes “Maninho”, “Pio”,

“Caolho” e “Iraan” estariam envolvidas no assassinato.

Contrastando com a objetividade do formato pirâmide, há uma ênfase

na dramaticidade, na emoção, com o narrador do acontecimento relatando a

“dor” e a “revolta” dos que compareceram ao enterro, bem como um inves-

timento significativo na recomposição do acontecimento, com a reconstituição,

quadro a quadro, da cena do crime, e a descrição do ambiente em que se

desenrolou a luta. Alguns fragmentos:

Quando o sargento decidiu almoçar na casa de um dos parentes, locali-

zada na parte superior da mercearia, dois deles invadiram o estabeleci-

mento [...]. Ao descer, ele, que estava também armado, se deparou com

os assaltantes e, no momento que tentou inibi-los, foi obrigado a dei-

tar-se no chão [...]. Sem hesitar, tomado pela ira, a vítima entrou em

confronto com um dos bandidos, esquecendo que um outro o observa-

va por trás [...].

(Tribuna da Bahia, 29 ago. 2005, p.33.)

Guardadas as devidas proporções e especificidades, são vestígios que

remetem ao modelo de jornalismo literário (new journalism), que prega a

reconstituição, tanto quanto possível, do ambiente que compõe o evento

noticiado. Rastros que, como visto no primeiro capítulo, sinalizam para a ne-

cessidade de se problematizarem as técnicas e os modelos de jornalismo, em

sua pretensa neutralidade político-ideológica.

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:05118



Micropoderes, macroviolências 119

Além da mistura de técnicas, chama a atenção, na narrativa, o fato de o

autor do texto não atribuir a outros a descrição da luta que culminou no

homicídio. Relata-a de forma direta, como se estivesse narrando um aconte-

cimento por ele presenciado. A fonte de informação sobre a ocorrência só

aparece após a descrição do relevante contexto e é vinculada a outro dado:

à revelação da identidade dos possíveis autores da agressão.

Presume-se que o repórter não presenciou o crime, ou seria, ele pró-

prio, uma importante testemunha, o que dificilmente o manteria na condição

de narrador do episódio (corrobora para esta avaliação a freqüência com que

este profissional escreve no espaço em questão, associada à sistemática

recorrência ao estilo empregado). Conclui-se, portanto, que a cena da luta foi

presenciada e contada por outrem. Isso significa dizer que o autor da repor-

tagem está reconstituindo uma narrativa — ou, mais especificamente, nesse

extrato de texto, um aspecto primordial da narrativa. Todavia, não o esclare-

ce publicamente. É por dedução que o leitor percebe (se percebe) que os

dados sobre o desenrolar na cena do crime não são do repórter que lhe

conta a história, de modo direto e afirmativo, como se dúvida não houvesse a

respeito dos fatos.

Examine-se o que publicou outro jornal:

O sargento da Polícia Militar João Jus Costa, 44 anos, foi assassinado

durante uma tentativa de assalto, anteontem à tarde, no bairro do Uru-

guai. Quatro bandidos do bairro conhecidos como “Matinho”, “Pio”,

“Caolho” e “Iran” são apontados como autores do crime, que foi regis-

trado na 3a Delegacia (Bonfim).

(Correio da Bahia, 29 ago. 2005, p.5.)

O trecho compõe, igualmente, a abertura da notícia principal, no citado

dia, da editoria de “Segurança”, isto é, da página dedicada ao noticiário sobre

violências do Correio da Bahia. A exemplo da Tribuna da Bahia, no primeiro

parágrafo, o autor do texto diz o que ocorreu, onde, quando, como, por que

e quem está envolvido no episódio fatal. Há diferenças entre os textos dos

dois jornais. São pequenas, porém.
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Na abertura do texto do Correio da Bahia, os aspectos dramáticos são

omitidos. O tom é mais objetivo, duro. Mas, de modo igualmente direto, sem

mediação, o repórter informa que os quatro indivíduos “apontados” como

autores do crime são “bandidos”. A fonte das informações tampouco é reve-

lada. E é, também, por suposição que o leitor atribui (se atribui) o relato à

instituição policial. Pista: o crime “foi registrado na 3a Delegacia”.

Examine-se outro diário:

O sargento da Polícia Militar João Jus Costa, 44 anos, morto a tiros, no

início da tarde de sábado, no final de linha do bairro do Uruguai, foi

enterrado às 15h30 de ontem, no Cemitério da Ordem Terceira de São

Francisco, na Baixa de Quintas.

(A Tarde, 29 ago. 2005, p.8.)

No jornal A Tarde, o assunto também ganha o destaque do dia da editoria

de “Polícia”, seção dedicada ao noticiário sobre eventos violentos. O lead da

notícia principal, contudo, segue uma lógica diferente da dos dois outros ve-

ículos. Nele, a ênfase da notícia não está no assassinato, mas no enterro do

policial. E as perguntas da pirâmide invertida são respondidas de acordo com

esta perspectiva. Assim, o leitor é avisado sobre o que aconteceu (um enter-

ro); onde (Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco); quando (às 15h30

de domingo, 28); e quem foi enterrado (um policial, morto dois dias antes).

As duas últimas perguntas não são respondidas — o que parece não ter

relevância em tais circunstâncias, posto que se refeririam a como e por que o

policial tinha sido sepultado.

Na abertura da reportagem de A Tarde, também não há referência a

fontes de informação. Mas apenas na abertura, que dá prioridade à cerimônia

fúnebre — uma informação secundária, diante da gravidade da ocorrência

violenta. As informações sobre o crime, porém, não são ignoradas pelo

narrador do acontecimento. A partir do segundo parágrafo, dominam o tex-

to, com o registro claro e objetivo das fontes de informação:

Segundo registros no boletim de ocorrências da 3a Delegacia, a vítima

foi baleada no interior do Bar do Zabinho, conforme teria dito o mora-
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dor do local Walter Jaro Bispo, 18 anos, em depoimento. No local do

crime, porém, o medo tem tomado conta dos moradores e a versão

oficial é desfeita pelo dono da pequena mercearia, que aceitou se iden-

tificar apenas como Zabinho.

(A Tarde, 29 ago. 2005, p.8.)

No segundo parágrafo d’A Tarde, portanto, o leitor é informado de que

a versão sobre o crime, tal como descrita na Tribuna da Bahia e no Correio da

Bahia, é uma transcrição do boletim de ocorrência da Polícia (B.O.), prática

recorrente do campo jornalístico nesse setor. E que o relato oficial fora des-

mentido, no local do crime, por moradores, cujos depoimentos o autor da

reportagem registra no terceiro parágrafo.

Retorne-se ao texto da Tribuna da Bahia:

Ensangüentado, ele ainda cambaleou até as proximidades do “Bar do

Zabinho”, onde foi socorrido pela viatura 1702, da 17a CIPM (Uruguai),

que o levou para o hospital São Jorge, Largo de Roma. Entretanto, não

resistiu aos ferimentos morrendo a caminho da emergência. A polícia

não soube informar se os bandidos levaram alguma quantia do recinto.

(Tribuna da Bahia, 29 ago. 2005, p.33.)

No segundo parágrafo da reportagem deste jornal, o repórter mantém o

tom dramático e direto da narrativa, revelando em detalhes o que ocorreu

com a vítima, após o ataque do agressor. A fala não é atribuída a qualquer fonte,

mas fica-se sabendo que a instituição policial tinha sido ouvida (“A polícia não

soube informar se os bandidos levaram alguma quantia do recinto”).

Os dados e versões sobre o evento fatal são fornecidos ao leitor sem

qualquer menção à origem das informações. O repórter narra o aconteci-

mento como se estivesse numa cobertura “ao vivo”. Faz referência à Polícia,

mas a voz que fala nada diz efetivamente — situação recorrente nesse tipo de

noticiário, como será visto no decorrer da análise.

Examine-se o que diz o segundo parágrafo do texto do Correio da Bahia:

João estava fazendo uma reforma no seu apartamento, no segundo an-

dar de um prédio localizado na Rua Eudaldo Gomes da Silva, quando

resolveu sair para almoçar, por volta das 12h30. Ao chegar à rua, perce-
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beu que o mercadinho, que fica no térreo do edifício, estava sendo

assaltado e reagiu, entrando em luta corporal com os bandidos, que o

dominaram e o mataram com sua própria arma.

(Correio da Bahia, 29 ago. 2005, p.5.)

Embora não use recursos retóricos para acentuar a dramaticidade da

narrativa, como ocorre na reportagem da Tribuna da Bahia, o repórter do

Correio da Bahia  também descreve detalhes da cena no segundo parágrafo do

seu texto: o que a vítima estava fazendo antes da ocorrência do crime, local,

hora aproximada, motivo e modo como aconteceu a agressão que culminou

no assassinato, além da arma usada no evento fatal. Entretanto, não há refe-

rência às fontes de tais informações.

No terceiro parágrafo, o autor do texto do Correio da Bahia revela que

“W. J. B. J., 18, estava no boteco de Zabinho, localizado nas proximidades, viu

quando os bandidos deixavam o local”, e que “Geraldo Blam da Silva, arrenda-

tário do mercado, que estava sendo ameaçado, também presenciou o crime”.

São os dois únicos registros sobre a possível origem das informações encon-

trados nos seis parágrafos da reportagem.

Uma leitura superficial de tais registros poderia induzir à conclusão de

que a informação fora fornecida ao repórter por fontes não-policiais, com

falas nominalmente identificáveis (W. J. B. J. e Geraldo Blam da Silva), mas uma

análise um pouco mais acurada revela a incorreção: o narrador do episódio

afirma que os dois personagens citados presenciaram o crime. Contudo, não

esclarece quem disse que eles o testemunharam.

Na reportagem em questão, a instituição policial é citada três vezes, mas,

em nenhuma delas, como fonte dos dados e versões sobre o assassinato do

sargento reformado. No primeiro parágrafo, a informação de que “quatro

bandidos [...] são apontados”1 como autores do crime é secundada pela reve-

lação de que a ocorrência fatal fora registrada “na 3a Delegacia”.

No quarto parágrafo, o autor da reportagem do Correio da Bahia infor-

ma que “As testemunhas acionaram a 17a Companhia Independente da Polí-

cia Militar (CIPM/Uruguai)”. Todavia, não atribui qualquer fala à CIPM. No

quinto (e último) parágrafo, a citação da instituição ocorre não como forne-

1 Neste e nos exemplos
subseqüentes,
o grifo é sempre nosso.
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cedora de informação, mas, de modo distanciado, como parte atuante do

episódio: “Os PMs também fizeram buscas na localidade para tentar prender

os bandidos, mas não tiveram êxito”.

O conjunto de procedimentos registrados no primeiro e no quarto pa-

rágrafos do texto do Correio da Bahia leva à dedução de que alguém da Polícia

pode ter falado sobre o crime, apesar de o repórter não assumir publicamen-

te o fato. Tais situações foram associadas às categorias fontes ocultas com

falas presumidas (da Polícia), para operacionalizar o levantamento quantitati-

vo da análise de conteúdo dos citados periódicos em relação ao aspecto aqui

enfocado.

As condições expostas no segundo parágrafo do texto da Tribuna da

Bahia e no quinto do Correio da Bahia foram codificadas, neste trabalho, como

fontes policiais com falas nulas, quer dizer, vozes registradas como fontes de

informação, mas que nada dizem, ou dizem não o que sabem, mas o que não

sabem — situações também recorrentes no noticiário sobre violências dos

jornais em questão.

Proceda-se à descrição do restante das reportagens da Tribuna da Bahia

e d’A Tarde.

Na Tribuna da Bahia, a versão (única) sobre o crime é sustentada por

fontes não-policiais, de falas não-identificadas. São vozes não-institucionais,

registradas de modo vago, impreciso, impessoal: “Segundo populares [...]”

(parágrafo 1); “De acordo com uma testemunha[...]” (parágrafo 3); “[...] afir-

mou a testemunha” (parágrafo 4); “Populares disseram [...]” (parágrafo 5).

Nos sete parágrafos, a Polícia aparece duas vezes com fala identificada, mas

não como fonte de informação sobre o crime. Na primeira vez, o depoimento,

de um colega de profissão, restringe-se ao pesar pela morte do agente:

Para o chefe do Serviço de Ação Social da Polícia Militar, coronel Moreira,

“o assassinato do companheiro foi uma perda lastimável”.

(Tribuna da Bahia, 29 ago. 2005, p.33.)

A fala seguinte, do irmão da vítima, limita-se a ressaltar as qualidades do

policial assassinado:
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O PM reformado, Dalmo Agora Costa, 52, disse que o irmão era muito

querido no bairro.

(Tribuna da Bahia, 29 ago. 2005, p.33.)

A primeira situação, sempre que registrada no noticiário, foi, também,

codificada como fonte policial com fala nula. A segunda, como fonte não-

policial com fala identificada (depõe como um familiar da vítima, e não como

uma autoridade). Como no Correio da Bahia, a voz que sustenta a versão

sobre o crime é a do autor da reportagem da Tribuna da Bahia, que narra em

minúcias o episódio. Mais um fragmento:

Com o crime anunciando, os outros dois, que atentavam para a chegada

da polícia, deram a partida em um carro, de dados ainda não anotados,

evadindo, deixando os comparsas fugirem a pé [...].

(Tribuna da Bahia, 29 ago. 2005, p.33.)

Em A Tarde, como já visto, a notícia sobre o crime bifurca-se em ver-

sões. A primeira, vinda de uma fonte policial com fala identificada

institucionalmente (o registro do B. O.). Pelo confronto com essa matéria,

fica-se sabendo que as iniciais W. J. B. J., registradas no Correio da Bahia como

sendo da fonte de informação do repórter, são de Walter Jaro Bispo — uma

das fontes de informação, sim, mas da Polícia.

O narrador d’A Tarde não coletou diretamente a fala da testemunha.

Transcreveu-a de um boletim de ocorrência. E o assume publicamente, no

decorrer do texto de sete parágrafos (“Segundo registros no boletim de

ocorrências [...]”, e “[...] conforme teria dito  o morador do local Walter

Jaro Bispo”, esclarecendo, ainda, ter procurado o depoente, que “não foi

encontrado”).

Adiante, a fala transcrita do B.O. é confrontada com outras colhidas no

local do crime, como a do comerciante que “aceitou se identificar apenas

como Zezinho”, e que garante: “[...] disseram que tudo aconteceu dentro do

meu bar, mas não foi [...]”. Além desta, são ouvidas mais duas fontes não-

policiais (uma com fala identificada e uma com fala não-identificada) e uma

fonte policial com fala identificada (“inspetor Márcio Arte”).
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Categorias de análise. Síntese necessária

Os exemplos colhidos na edição-referência 3 traduzem, de forma

emblemática, o modo como as informações são estruturadas e repassadas

para o leitor na maioria das reportagens sobre violências dos três diários

analisados. São os tipos de fontes e falas que compõem a totalidade das vozes

das amostras analisadas, tendo sido quantificadas, para que se tivesse noção

da participação de cada tipo no noticiário como um todo.

É importante ressaltar que o trabalho de codificação e quantificação

das vozes que compõem esse tipo de noticiário foi realizado sobre a amos-

tra final e que, portanto, o conjunto de textos de jornais usado na apresen-

tação de resultados deste capítulo é composto pelas oito já especificadas

edições-referência, nas quais foram identificados os seguintes tipos de fon-

tes e de falas:

a) Tipos de fontes:

Policial - o autor da reportagem atribui, claramente, a informação a

uma das três instituições policiais (Civil, Militar, Técnica). Ex.: “A polí-

cia investiga duas hipóteses [...]”.

Não-policial - o repórter atribui a informação a qualquer outro grupo

fora do âmbito policial. Ex.: “Populares disseram que a mercearia esta-

va [...]...” (ou “testemunhas”, “moradores”, “passantes”, “transeun-

tes”, “amigos”, “vizinhos”, “parentes”, “familiares”, “vendedores” etc.).

Oculta - o narrador do episódio não atribui a informação a quem quer

que seja, por omissão completa ou pelo uso de termos vagos, deixan-

do a cargo do leitor a dedução sobre a origem da informação. Ex.:

“Quatro bandidos [...] são apontados como autores do crime”.

b) Tipos de falas:

Identificada - a voz da fonte de informação é identificada ou, ainda

que remotamente, identificável, seja ela não-policial ou policial. Ex.:

“Já no cemitério, a esposa do policial [...] contou que...”(fonte não-
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policial). A fala da fonte policial pode ser identificada (ou identificável)

institucional ou nominalmente. Ex.: “Segundo registros no boletim

de ocorrências da 3a Delegacia ,  a vít ima.. .” ( identif icada

institucionalmente); “Para o chefe do Serviço de Ação Social da Po-

lícia Militar, coronel Moreira...” (identificada nominalmente ). É im-

portante observar que os casos em que o componente da instituição

policial fala como familiar da vítima foram considerados como fonte

não-policial, com fala identificada (“O PM reformado, Dalmo Agora

Costa, 52, disse que o irmão era muito querido no bairro”). Entre as

fontes não-policiais, registros como “a esposa do policial”, ainda que

sem o nome, foram considerados como falas identificadas, por se-

rem identificáveis.

Não-identificada - o repórter atribui a informação a outra voz que não

a sua, mas a fala não é identificada (ou identificável), tanto no caso de

fontes policiais quanto de fontes não-policiais. E os depoimentos po-

dem estar transcritos entre aspas ou não. Ex.: “A polícia investiga duas

hipóteses...” (fonte policial); “Tenho certeza que sabiam que ele era

policial’, afirmou a testemunha” e “De acordo com uma testemunha, os

criminosos aguardaram o melhor momento para agir” (fontes não-

policiais).

Presumida - o narrador do acontecimento não atribui a informação a

outra voz, usando uma fonte oculta, mas oferecendo chaves para se

chegar à origem da mesma. Ex.: “Quatro bandidos do bairro [...] são

apontados como autores do crime, que foi registrado na 3a Delegacia

(Bonfim)”; “Foi socorrido pela viatura 1702 da 17a CIPM (Uruguai)”; “O

caso está sendo investigado pelo delegado plantonista da 3a Delegacia de

Polícia (Bonfim) Jaime Ele”. É importante ressaltar que não foram

identificadas situações semelhantes em relação às fontes não-policiais,

o que significa dizer que toda fonte oculta com fala presumida foi

considerada fonte policial.

Nula - o autor do texto identifica a fonte policial (nominal ou

institucionalmente). Contudo, a fala da autoridade nada acrescenta ao
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relato do episódio, limitando-se a dizer não o que sabe, mas o que não

sabe, sobre a ocorrência violenta. Ex.: “Para o chefe do Serviço de

Ação Social da Polícia Militar, coronel Moreira, o assassinato do com-

panheiro foi uma perda lastimável [...]”; “A polícia não soube informar se

os bandidos levaram alguma quantia do recinto”.

Como visto anteriormente, no caso de o integrante do sistema de segu-

rança pública ser parente da vítima e depor como tal, a voz foi computada

como fonte não-policial, com fala identificada ou não-identificada; no caso do

exemplo a seguir, ela é identificada: “O PM reformado, Dalmo Agora Costa,

52, disse que o irmão era muito querido no bairro”.

O levantamento demonstrou que, de um total de 238 fontes

registradas no conjunto de textos, 61 eram policiais e 101, não-policiais.

O confronto meramente quantitativo contrariaria relatórios de organiza-

ções que trabalham com a temática, como a Agência de Notícias dos Di-

reitos da Infância (2003, p.24), e que apontam a Polícia como a grande voz

do noticiário sobre violências dos diários impressos brasileiros — inclu-

indo os baianos.

Entretanto, 76 das 238 fontes estão dentro da situação codificada como

fonte oculta, sendo que 68 delas com fala presumida, isto é, da Polícia, o que

significa dizer que a maior parte das fontes do noticiário analisado é, de fato,

do aparato repressivo do Estado: 129 fontes policiais,2 contra 101 fontes

não-policiais.3 Sem contar as fontes totalmente ocultas (8), ou seja, sem se-

nhas que levem à fala presumida (da Polícia).

Assim, além de confirmar os dados de organizações que apontam a

instituição policial como a principal fonte de informação dos repórteres que

escrevem sobre violências nos meios impressos brasileiros, a conjugação dos

métodos quantitativo e qualitativo desnudou uma prática midiática que pre-

Articulação entre os quadros de análise e de referência

2 São 61 fontes
assumidamente policiais
(39 fontes policiais com
fala identificada, mais 22
fontes policiais com fala
não-identificada),
somadas a 68 fontes
ocultas com fala
presumida da Polícia.

3 É importante registrar
que a distinção entre
fontes policiais e não-
policiais pretendeu
problematizar a
supremacia (quase
univocidade) das vozes
das corporações nesse
tipo de noticiário, mas
que se tem consciência de
que não são dois blocos
homogêneos,
constituindo-se, cada um,
em campos de luta.
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cisa ser problematizada: a de não assunção pública da Polícia, nas reporta-

gens, como fonte de informação.

Se se retorna à edição-referência 3, observa-se que, nos textos do Cor-

reio da Bahia e da Tribuna da Bahia, a maioria das versões sobre os crimes é

fornecida pela instituição policial. Esta voz, todavia, aparece de modo pouco

claro como emissora das informações, situação que se pode estender ao no-

ticiário como um todo: na amostra final pesquisada, das 129 falas de fontes

policiais, 68 são presumidas, 22 são não-identificadas, e apenas 39 são

identificadas ou identificáveis.

O resultado apresenta-se mais significativo ainda quando se observa que,

das 39 falas identificadas, 12 são nulas, e apenas 10 são identificadas nominal-

mente. Entre as 29 falas identificadas institucionalmente, somente cinco são

transcrições assumidas de B.O. Isto é, a Polícia é a principal fonte de informa-

ções do setor — situação recém-confirmada por pesquisa acadêmica sobre

rotinas produtivas (OLIVEIRA, P. A. S., 2005, p.43) —, mas sua fala não é

assumida publicamente pelos autores das reportagens.

É necessário ressalvar, ainda, que não há garantias de que todas as 101

fontes computadas como não-policiais de fato o sejam, em virtude do hábito

jornalístico do setor, evidenciado a partir da edição do dia 29/08/2005, de

assumir registros de boletins de ocorrência como sendo depoimentos colhi-

dos diretamente das fontes. Um dado significativo, que sinaliza para a quase

univocidade da voz policial no noticiário sobre violências dos três citados

jornais.

São várias — e perceptíveis — as implicações do modus operandi de

jornalistas e policiais. Na referida edição, só foi possível observar que as ver-

sões sobre o crime publicadas pelo Correio da Bahia e pela Tribuna da Bahia

haviam sido transcritas de boletins de ocorrência pela comparação com a

reportagem de A Tarde. Porém, quando os três veículos operam do mesmo

modo, este tipo de manobra torna-se imperceptível.

Na maioria da amostra final (como, de resto, no corpus geral da pesqui-

sa), os textos têm estruturas extremamente semelhantes — inclusive os de

A Tarde. Como veremos adiante, as coincidências entre as edições dos três
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periódicos são significativas e somente às vezes se dissolvem, quebrando as

regras do jogo jornalístico no setor, como ocorreu no caso analisado.

É importante frisar que não se está discutindo, nas reportagens do dia

29/08/2005 (edição-referência 3), o assassinato em si do policial, mas o modo

como é noticiado. Em outros termos, o que se quer não é debater, por exem-

plo, qual das versões sobre o crime é a verdadeira, mas evidenciar o fato de

que as informações que chegam ao leitor sofrem significativas alterações, a

depender do modo como são estruturadas.

O texto de A Tarde destoa dos outros dois, na edição em pauta. Elege um

aspecto secundário da ocorrência para compor o lead — o que pode ser consi-

derado como tecnicamente incorreto. Quebra, contudo, um padrão, registran-

do, com transparência, quem fala — e como fala — sobre o crime. Com isso,

revela o caráter parcial da versão apresentada como fato nos outros dois jornais,

chamando a atenção para um aspecto primordial desse tipo de narrativa.

Mediações apagadas

É uma faceta do noticiário sobre violências que merece atenção, por

estar estreitamente vinculada ao respeito aos direitos humanos. A sentença

(hipotética)  ‘João testemunhou um crime’ não tem a mesma significação da

frase ‘João disse que testemunhou um crime’, a qual difere de ‘A Polícia disse

que João testemunhou um crime’, que não pode ser igualada à informação de

que  ‘A Polícia disse que João disse que testemunhou um crime’.

Na primeira, a pessoa que escreve está garantindo a quem lê que João

estava presente na cena do crime, que o viu ocorrer. Na seguinte, a certeza é

relativizada: ao leitor é permitida, por exemplo, a construção da hipótese de

que João, por um motivo ou outro, pode ter dito que viu o que não viu. Nas

duas últimas, a distância entre o fato e a narrativa aumenta ainda mais, porque

um informante interpõe-se entre o repórter e o leitor do texto.

Em ‘A Polícia disse que João testemunhou um crime’, o atestado de

credibilidade que o leitor recebe do autor da frase é a informação da Polícia,

que afirma que João testemunhou um crime. A garantia dada ao leitor de que
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João esteve presente na cena do crime, portanto, não é do repórter, mas da

instituição policial — uma fiança implícita de uma autoridade, que se dilui um

pouco mais em ‘A Polícia disse que João disse que testemunhou um crime’.

A última sentença equivale à transcrição assumida de depoimentos de

boletins de ocorrência, como fez o narrador de A Tarde, na reportagem da

edição-referência 3:

Segundo registros no boletim de ocorrências da 3a Delegacia, a vítima

foi baleada no interior do Bar do Zabinho, conforme teria dito o mora-

dor do local Walter Jaro Bispo, 18 anos, em depoimento.

(A Tarde, 29 ago. 2005, p.8.)

Na reportagem do Correio da Bahia, as mediações institucionais sobre o

depoimento da possível testemunha desaparecem:

W. J. B. J., 18, estava no boteco de Zabinho, localizado nas proximida-

des, viu quando os bandidos deixavam o local.

(Correio da Bahia, 29 ago. 2005, p.5.)

O que seria a sentença  ‘A Polícia disse que João disse que testemu-

nhou um crime’ vira, no Correio da Bahia, ‘João testemunhou um crime’.

Uma alteração substancial da informação sobre o fato, com conseqüências

previsíveis.

É importante firmar que o comportamento do autor do texto de A Tar-

de em relação às fontes de informação não é atributo freqüente ou exclusivo

do veículo. Na maioria dos textos da amostra analisada, A Tarde segue o hábi-

to flagrado nos outros jornais, que, por sua vez, assumem, circunstancial-

mente, a postura de A Tarde na edição-referência 3.

Comparem-se as notícias sobre a morte de um biscateiro (ou pedreiro)

publicadas na Tribuna da Bahia e no Correio da Bahia da edição-referência 6:

O biscateiro Sauro de Jai, 26 anos, foi executado com vários tiros na

cabeça por dois homens que se identificaram como policiais, no interi-

or de um boteco, no bairro da Baixa de Quintas, anteontem à tarde. No

bolso da vítima, foi encontrada uma guia para realização de exame de
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lesões corporais expedida pela delegada Margarida Alé, por causa de

uma briga recente que teve com o cunhado de prenome Dario. O crime

foi registrado na 2ª Delegacia (Lapinha).

(Correio da Bahia, 28 nov. 2005, p.7.)

O pedreiro Sauro de Jai, 26 anos, foi morto a tiros, no interior de um

bar, na Avenida Glauber Rocha, Baixa de Quintas [...]. Pelo boletim de
ocorrência registrado no posto policial da unidade hospitalar, a vítima portava

uma guia para exames de lesões corporais. No mesmo boletim, consta que
a irmã de Sauro, Graça Maria de Jai, informou que a guia fora emitida pela
delegada Margarida Alé, plantonista da 2ª Delegacia (Lapinha).

(Tribuna da Bahia, 28 nov. 2005, p.19.)

Na Tribuna da Bahia, fica claro que o repórter não viu a guia para exame

de lesões corporais (a qual aponta para um possível autor do crime). O leitor

é avisado de que a informação não foi confirmada pelo autor do texto; de que

há uma mediação entre sua narrativa e o dado, e, portanto, que a existência

da guia não é um fato, mas uma probabilidade. Uma probabilidade forte, mas

uma probabilidade.

A narrativa permite, ainda, considerar a possibilidade de os policiais que

registraram a ocorrência também não terem visto a guia, ou não teria sido

necessário ressalvar que a irmã da vítima dissera que a guia fora emitida pela

delegada. A menos que o documento estivesse sem assinatura, o que é pou-

co provável; ou que estivesse apagada, o que deveria ter sido informado, por

se tratar de pista tão importante para a elucidação do caso.

O texto do Correio da Bahia, entretanto, não deixa margem para dúvida.

Nele, o autor da reportagem assume a responsabilidade pela informação. Ele

não diz que alguém o informou da existência da guia, ele diz que a guia existe.

Assim, de forma implícita, garante ao leitor que checou o dado, adotando os

procedimentos pertinentes ao exercício da profissão jornalística — o que a

análise comparativa dos textos coloca em dúvida.

Seguem-se outros exemplos:

Policiais do Grupo Visão Noturna foram chamados para prestar socor-

ro a um jovem, até então de identidade desconhecida, que estava ferido

com vários tiros, nas imediações do Acesso Norte. Sob o comando do
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policial Vando Ede, a guarnição o levou para o Hospital Ernesto Simões

Filho (HESF) no Pau Miúdo, onde já chegou morto. Ontem, a vítima foi

reconhecida pelo pai, no IMLNR, como sendo Antônio Sanches, 18

anos.

(A Tarde, 3 out. 2005, p.8.)

O jovem Antônio Sanches Santos, 18 anos, foi executado com vários

tiros por um policial de prenome Hélio, que trabalha como segurança

da empresa Trans, anteontem à noite, na invasão Calafate, bairro de São

Caetano.

(Correio da Bahia, 3 out. 2005, p.7.)

Um policial de prenome Hélio, que prestaria serviços de segurança para

uma empresa de transporte de carga, está sendo apontado como o

autor do homicídio de Antônio Sanches Santos, 18 anos, ocorrido por

volta das 20 horas de anteontem.

(Tribuna da Bahia, 3 out. 2005, p.15.)

Na edição-referência 4, do dia 03 de outubro, os leitores do jornal

A Tarde ficam sabendo, pelo autor do texto, que o jovem Antônio Sanches

fora socorrido pela Polícia, após ter sido baleado. Todavia, os que têm acesso

ao Correio da Bahia ou à Tribuna da Bahia são informados de que o envolvimento

da instituição policial no episódio não se restringiu à assistência à vítima: um

de seus integrantes é acusado do assassinato.

Os exemplos, mais uma vez, evidenciam as implicações que a relação

entre produtores (nesse caso, policiais) e difusores (repórteres) de informa-

ção sobre violências encerra. E a necessidade de uma prática que privilegie a

transparência de tais relações, como medida imprescindível à boa qualidade

desse tipo de noticiário. Valer-se de boletins de ocorrência como fonte privi-

legiada de dados sobre eventos violentos é, no mínimo, limitante. Não revelá-

lo é preocupante.

As atribuições, responsabilidades e, portanto, fianças que a instituição

jornalística dá aos leitores são diferentes das emitidas pela instituição policial.

E, assumindo a voz da Polícia, o repórter dá aos leitores garantias que não são

suas. Mais ainda porque a maioria dos textos não é assinada (72 contra 44, no

corpus final). Em última instância, portanto, é o jornal que está assumindo a

voz oficial — o que aumenta o peso da hipoteca perante a opinião pública.
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Pode-se argumentar que identificar fontes de informação em noticiário

sobre violências não é decisão fácil, por acarretar riscos — o que é um fato.

Entretanto, a proteção de depoentes não parece ser fator determinante do

modus operandi entre produtores e difusores de informação na amostra ana-

lisada, em que é flagrante a desproporção entre as falas identificadas das fon-

tes policiais (39) e das fontes não-policiais (61).

É importante registrar que os textos da edição-referência 3 analisados

no início do capítulo fazem parte do rol das notícias principais, isto é,

pertencem à categoria “jornalismo máximo”, na qual, como já visto, investe-

se mais no conteúdo e na apresentação da informação, com textos mais ex-

tensos e melhor elaborados, uso de recursos visuais, maior número de fontes

e vozes e autores dos textos identificados.

Na referida edição, sobre a morte de um policial, foi detectado um gran-

de número de fontes e falas oficiais. E, apesar das distorções e insuficiências

registradas, seu conjunto permite ao leitor vislumbrá-las como principais ar-

tífices do conteúdo das reportagens. Na maioria dos textos sobre violências

da amostra analisada, porém, fontes e falas não são tantas, nem tão variadas.

Em cada edição-referência do corpus da pesquisa, contra três textos de

notícias principais, foram analisados, em média, 11 textos de notícias secun-

dárias.4 Em sua grande maioria, narrativas pequenas, com número reduzido

de tipos de fontes e falas, sem auxílio de recursos visuais e sem assinatura,

conforme esboçado no primeiro capítulo.

Seguem-se, na íntegra, alguns textos representativos das fontes e falas

predominantes nas notícias secundárias:

Troca de tiros
Lauro de Sal Santos, aparentando 24 anos, foi morto na madrugada de

ontem, na localidade do Brongo, entre a Barros Reis e Pau Miúdo, numa

troca de tiros com a Polícia Militar. Ele foi baleado na cabeça, no tórax

e nas pernas. Um outro rapaz, não identificado, e com aproximadamen-

te 19 anos, que acompanhava Lauro, também foi atingido com tiros na

cabeça e no tórax.

 (A Tarde, 29 ago. 2005, p.8.)

4 A média levou em conta
todos os textos das
notícias secundárias,
e não apenas os que
relataram óbitos.
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A nota, da edição-referência 3, é sobre o assassinato de um jovem,

cometido por policiais. Apesar da gravidade, o evento só é noticiado em

A Tarde, e de modo acrítico e vago. É possível que a informação tenha sido

prestada pela Polícia — instituição à qual pertencem os envolvidos no crime.

Todavia, não há sequer senhas (“crime registrado na...”, por exemplo) indi-

cando a direção da fonte. A voz que assume a “troca de tiros” é do jornal.

Blitz
Alvejado com vários tiros, anteontem à noite, no bairro de Nova

Sussuarana, Américo Rata da Silva, 18, chegou a ser socorrido para

Hospital Roberto Santos, onde já deu entrada sem sinais vitais, por

volta das 20h30. O delegado Francisco Arco Fontes, plantonista da 11ª

DP, instaurou inquérito para apurar o caso.

(Correio da Bahia, 3 out. 2005, p.7.)

Nesta nota do Correio da Bahia (edição-referência 4) também não

existe qualquer indicação da origem das informações sobre o assassinato. Há,

contudo, uma pista sobre a fonte dos dados: o delegado da 11ª DP, que “ins-

taurou inquérito para apurar o caso” (fonte oculta com fala presumida). Os

outros jornais também noticiam o crime, em pequenas notas, sem identifica-

ção do autor do texto.

Ex-detento emboscado a mando de antiga vítima

Danilo Oler Castro, conhecido como “Sapo”, 21, foi morto com um

tiro na boca, quando estaria a caminho de casa, na Jaqueira da Capelinha,

em São Caetano, no final da noite de anteontem. Com envolvimento em

crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, Sapo estaria afastado da

criminalidade desde o ano passado, quando teria se convertido evangé-

lico. Entretanto, a irmã dele acredita que o crime foi motivado por uma

vingança. Sapo, que já esteve preso diversas vezes, teria baleado um

indivíduo, não identificado, mas o mesmo sobreviveu e o teria jurado de

morte. Sapo passava por um beco, na Baixa do Cacau, onde já morou,

quando foi surpreendido. O delegado plantonista Raimundo Ara (4ª DP)

está à frente do inquérito.

OUTROS CASOS - O pedreiro Armando Jonas Alto Silva, 25, foi execu-

tado dentro de sua própria residência, na Travessa do Sossego, Bairro

da Paz, por volta das 4h30 de ontem. Os autores dos disparos continu-
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am ignorados. Há informações de que Armando se deparou com seus

algozes ainda em via pública e tentou escapar entrando em sua casa, mas

foi alcançado e alvejado em várias partes. O caso está sendo investigado

pela 12ª DP (Itapuã). Em Nova Sussuarana, Américo Rata da Silva, 18, foi

baleado em via pública e chegou a ser levado para o Hospital Roberto

Santos, no Cabula, onde deu entrada sem sinais vitais. Ainda não há

pistas dos responsáveis pelo assassinato. O delegado plantonista Fran-

cisco Arco Fontes, da 11ª DP (Tancredo Neves) preside o inquérito que

apura o fato.

SUBURBANA - Desconhecidos mataram Gregório Moss da Costa, 25,

com tiros na cabeça, nas proximidades da garagem da empresa de ôni-

bus Praia Grande, na Avenida Suburbana. Policiais da 18ª CIPM (Mirantes

de Periperi), sob o comando do tenente Rogério, o conduziram ao

Hospital João Batista Caribé, em Coutos, mas ele não resistiu. O inqué-

rito é presidido pelo delegado Sandro Maré Nogueira, plantonista da 5ª

DP (Periperi).

(Tribuna da Bahia, 3 out. 2005, p.15.)

Formato típico dos textos das notícias secundárias, a matéria da

Tribuna da Bahia registra, em três parágrafos, quatro homicídios, cometidos

em locais e circunstâncias diferentes, mas reunidos sob um mesmo título —

o que equivale a quatro assassinatos registrados em três pequenas notas.

A precisão dos dados sobre as corporações policiais leva à presunção de que

a instituição prestou informações sobre os crimes, mas isso não é assumido

claramente.

As notas indicam que a Polícia socorre vítimas, preside inquéritos, in-

vestiga, mas não registram que também fala aos repórteres. No caso da pri-

meira morte noticiada, as informações são sustentadas por uma fonte

não-policial de fala identificada — a irmã da vítima. É importante observar,

contudo, que não há garantia de que o depoimento tenha sido colhido direta-

mente da informante pelo narrador do acontecimento, nem que este o ouviu

dos policiais, ou o transcreveu de um B.O.

Em outras palavras, operações como as realizadas em relação às teste-

munhas Walter Jaro Bispo (edição-referência 3) e Graça Maria de Jai (edição-

referência 6), identificadas graças à análise comparativa dos três jornais, lançam

dúvidas sobre os depoimentos registrados no noticiário. São rastros que,
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como visto, dissolvem as fronteiras entre as fontes de informação, lançando

sobre esse tipo de noticiário a dúvida sobre a real extensão da prática de

transformar em relatos “vivos” cópias de registros de agentes pertencentes a

um aparato repressivo de Estado.

Deve-se frisar que o que está sendo aqui questionado não é se as fontes

não-policiais forneceram de fato os dados sobre os episódios que estrutura-

ram os textos dos jornais, mas a quem elas forneceram os dados. É esta

manobra que está sendo problematizada, por abarcar implicações conside-

ráveis na relação entre comunicadores e fontes de informação sobre

violências.

A fragilidade do sistema de vozes que compõem esse tipo de noticiário é

reforçada pela análise qualitativa das fontes não-policiais (com fala identificada

e não-identificada), compostas, em sua quase totalidade, por familiares, ami-

gos e colegas de vítimas e agressores, vizinhos, moradores, testemunhas,

empresários, comerciantes, vendedores, funcionários de estabelecimentos,

detentos, transeuntes e populares em geral.

Uma debilidade evidenciada não só pelo predomínio de determinadas

fontes e falas. Também pela ausência delas. Na amostra final, por exemplo,

foram registradas apenas três vozes de especialistas entre as falas não-polici-

ais. Em relação ao sistema de segurança pública, a lacuna é maior ainda: no

mesmo conjunto de textos, o Poder Legislativo é citado uma única vez, con-

tra as 129 manifestações do Poder Executivo (as vozes policiais).

Os demais poderes (Judiciário e Ministério Público) são ignorados no notici-

ário. Isso significa que a violência física, um grave problema de saúde pública,

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), que tem matado, nos

últimos cinco anos, apenas em Salvador, uma média de quatro pessoas/dia

(FCCV, 2002b), vem sendo discutida, no cotidiano midiático, por pessoas

leigas (ligadas, de um modo ou de outro, aos eventos noticiados) e pela Polícia.

Em outros termos, o fenômeno está sendo tratado, no dia-a-dia da mídia,

apenas dentro do âmbito da segurança pública, esquecendo-se o da saúde

pública; dentro do âmbito da segurança pública, só está sendo considerada a

esfera policial, ignorando-se outras instâncias sociais; na esfera policial, está
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sendo visto apenas o aspecto repressivo-punitivo, em detrimento do pre-

ventivo; e, dentro do aspecto repressivo-punitivo, só está sendo apreciada a

perspectiva executiva, negligenciando-se a legislativa e a judiciária.

São sucessivas reduções da problemática, o que compromete a com-

preensão do fenômeno — complexo, de múltiplas causas, que assume dife-

rentes feições, a depender do contexto em que se manifesta, e que, no País,

tem raiz na desigualdade social, perceptível, dentre outros indicadores, pelo

perfil das “vítimas preferenciais” de homicídios. Como já visto, homens, ne-

gros, jovens, subempregados, moradores de bairros periféricos, solteiros, com

baixa escolaridade (MILANI, 2005).

Resumindo, os dados confirmam que a voz majoritária do noticiário so-

bre violências dos três jornais de maior circulação de Salvador é a da Polícia.

Todavia, esta voz não é claramente identificada como fonte de informação,

sendo absorvida pelos autores das reportagens e, na maior parte das vezes,

pelos jornais, que abdicam, assim, das atribuições específicas do campo pro-

fissional, confundindo-as com as das corporações policiais.

Mimetismos midiáticos

O padrão identificado nos três jornais analisados evidencia, a um só tem-

po, a importância e a insuficiência dos aspectos formais da escrita para dar

conta de um conteúdo tão complexo quanto o do quadro social nesse tipo

de noticiário — o que inclui os modelos de comunicação. Fica patente que o

emprego de técnicas de redação de notícias não garante a qualidade e a

credibilidade da informação sobre violências, mais estreitamente vinculadas

ao modo como os dados são coletados e estruturados.

Na edição-referência 3, por exemplo, o texto do Correio da Bahia, nitida-

mente construído sob a égide da técnica da pirâmide invertida, teve desem-

penho equivalente, no que se refere às vozes do noticiário, ao da Tribuna da

Bahia, em que se sobressaem rastros do que se pode associar ao jornalismo

literário (new journalism), modelo que, como explicado, pretendia suprir as

insuficiências provocadas pela rigidez objetivista da pirâmide invertida.
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5 A noção de campo aqui
referida, desenvolvida
por Bourdieu (2001),
é indissociável do
conceito de habitus, uma
espécie de saber agir
incorporado pelo agente
na sua inserção em
determinado campo
profissional. Assim, de
modo resumido, campo
deve ser compreendido
como o locus onde os
agentes operam e alteram
os habitus, sendo,
portanto, um espaço de
lutas permanente.

Na referida edição, o texto de A Tarde, que aparenta ser o mais frágil, em

função da aplicação imprecisa da técnica de redação (no caso, a da pirâmide

invertida), é o que mais fielmente reproduz as circunstâncias que envolvem o

evento violento, em virtude de uma operação simples: o esclarecimento pú-

blico de quais informações o narrador do episódio colheu diretamente do(s)

informante(s) e quais as que obteve de “segunda mão”.

Mas, como já ressaltado, a assunção de transcrições de informações

registradas em boletins de ocorrência é eventualmente praticada pelos de-

mais veículos sob análise — o que sinaliza para o caráter não-intencional da

prática de ocultar esta regra do jogo jornalístico no setor, mais flagrante-

mente vinculada, na amostra analisada, a condicionantes do exercício pro-

fissional.

Guardadas proporções e especificidades, são perceptíveis os efeitos, nas

três publicações, dos esforços de cobertura “ao vivo” descritos por Ignacio

Ramonet (1999, p.92), em relação à TV. Neste tipo de transmissão, é gerada

uma ilusão de autenticidade, ou de acesso não-mediado à “realidade”, aos

fatos. E, na briga pela audiência, ganha mais o veículo que mostra o aconteci-

mento “em directo”.

Na corrida midiática pelo “aqui e agora”, importa menos o que se diz e

mais a impressão que se dá ao espectador, ou leitor, de que se sabe, viu,

conferiu o que se diz. Em nome da concorrência, vale tudo: até inventar

argumentos e encenar a realidade, para adaptá-la às exigências da ocasião ou

do meio de comunicação. A montagem da vala comum de Timisoara é um

exemplo típico do fenômeno: para mostrar “ao vivo” as vítimas dos massa-

cres de 17 de dezembro de 1989 na Romênia, a produção de uma grande

rede de comunicação mandou desenterrar cadáveres de pessoas pobres, que,

vestidos com mortalhas brancas e enfileirados, produziram imagens

comoventes, reproduzidas ad infinitum pelos mass media do mundo inteiro,

até a descoberta do embuste.

Estes e outros fakes têm alcance global graças ao mecanismo de auto-

estimulação do campo5 jornalístico, que Ramonet (1999, p.20) denomina

“mimetismo mediático”, em que o ato da repetição substitui a confirmação.
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Dito de outra forma, significa que, se o jornal X publica que ‘João viu um

crime’, e os jornais Y e Z também o publicam, a probabilidade é de que o

leitor acredite que João realmente presenciou um crime, sem necessidade de

comprovação. É uma armadilha, incorporada ao habitus (BOURDIEU, 2001)

da comunicação de massa, que tira do receptor — espectador ou leitor — a

possibilidade de conferir a veracidade das informações por meio do confron-

to de discursos. Trata-se de uma tendência geral, perceptível nas amostras

dos jornais sob análise, com ou sem a hiperemoção de que fala Ignacio Ramonet

(1999, p.21). Hiperemoção, aliás, acentuada nos textos da Tribuna da Bahia.

Nas amostras pesquisadas, é possível identificar rastros de mimeses —

ou de mimetismos — entre repórteres e policiais e entre os três veículos de

comunicação. Os primeiros, como aqui exposto, perceptíveis a partir da fu-

são de vozes institucionais; os últimos, evidenciados, por exemplo, pelo grau

de coincidência de manchetes nos três periódicos, como aqui relatado no

primeiro capítulo.

São ações que não estão formalmente normatizadas, no campo. Não

constam de currículos universitários ou de manuais de redação. É na prática

cotidiana das redações que elas são automatizadas e naturalizadas — o que

não significa dizer que sejam responsabilidade única da rede de micros e mé-

dios poderes formada por repórteres, redatores, editores, chefes e diretores

de redação.

Fragmentos de macrodiscursos

Em relação às vozes do noticiário sobre violências dos três jornais, há

rastros que apontam na direção de determinantes infra-estruturais para o

modus operandi realçado pela análise — o que significa dizer na direção de

macropoderes. E eles foram evidenciados, nas amostras analisadas, pela quan-

tidade limitada de profissionais para dar conta de ocorrências complexas e

numericamente consideráveis.

Há indícios de tais insuficiências em todo o corpus final da pesquisa, no

qual foram registradas apenas 11 assinaturas diferentes; destas, somente cin-

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:05139



140 Suzana Varjão

co apareceram mais de cinco vezes na amostra, o que equivale a dizer que,

das 11 assinaturas computadas, apenas cinco são de repórteres fixos — aqueles

encarregados da produção cotidiana desse tipo de noticiário.

No Correio da Bahia, as evidências são flagrantes: um único profissional

assina as notícias principais em todas as edições-referência.

Na Tribuna da Bahia, um indício de condicionante infra-estrutural pode

ser observado na edição-referência 2, de 25 de julho de 2005: todos os tex-

tos da página são assinados pelo mesmo repórter — marca identificada em

diferentes edições.6

Em A rotina produtiva da página policial: análise do jornal Tribuna da Bahia,

Priscila Oliveira (2005, p.37) expõe outra dimensão da problemática aqui

abordada, ao revelar que o noticiário sobre violências do referido veículo é

sustentado, em grande parte, por estagiários de cursos de Jornalismo. É um

referencial acadêmico que atesta a sobrevivência, nos dias atuais, de um

velho hábito do campo midiático: o de fazer das editorias que tratam de

violências, seja que nome tenham, a porta de entrada das redações dos

meios de comunicação de massa, laboratório para profissionais

inexperientes (ontem, aprendizes sem formação universitária; hoje, estu-

dantes de Jornalismo).

Em A Tarde, um vestígio de insuficiência de recursos humanos pode ser

verificado na edição-referência 5, em que um único profissional assina os

textos sobre violências em Salvador e sua Região Metropolitana. Neste jornal,

entretanto, observa-se um investimento maior em pessoal, com algumas

edições registrando mais de uma assinatura por página — em geral, quando

um fato extraordinário mereceu todo o espaço da página, ou quando se refe-

riu a vítimas mais favorecidas. Os exemplos são relativos às edições-referên-

cia 7 e 4, respectivamente. Na primeira, sobre a fuga de presos, estão

registrados três nomes; na segunda, em que é relatado o assalto ao super-

mercado, dois. Em ambas as notícias principais, assinadas por repórteres even-

tuais, nota-se um esforço de diversificação das fontes, com a coleta de falas

em esferas não-policiais.7 São, porém, investimentos e esforços que se dilu-

6 Esse tipo de rastro só é
perceptível na Tribuna da
Bahia e em A Tarde, pois,
no Correio da Bahia, as
notícias secundárias não
são assinadas. O
noticiário da página é
identificado apenas pela
assinatura da notícia
principal.

7 O dado torna-se mais
significativo ainda em
relação à página sobre a
fuga de presos, assunto
relacionado diretamente
com a Polícia Civil.
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Uma classe, um modus operandi, uma forma automática de dominação

em dentro do esquálido quadro de fontes e repórteres que estruturam o

noticiário cotidiano sobre violências.

Observa-se, pois, uma hierarquia de investimentos análoga à hierarquia

social, em tais editorias, que produzem páginas povoadas, hegemonicamente,

por personagens oriundos de classes e segmentos subalternizados da popu-

lação. Uma reprodução que produz subjetividades, pois, ao fornecer, diaria-

mente, a uma parte significativa da sociedade uma representação desvalorizada

de si, o noticiário sobre violências constrói um lugar e um destino desvalori-

zados para essas pessoas.8

Numa perspectiva microssociológica, a análise do conjunto de textos

evidencia a necessidade de se repensarem as tranças entre fontes e difusores

de informação, especificamente em relação a esse tipo de noticiário. A partir

mesmo do nome das editorias da Tribuna da Bahia e de A Tarde (“Polícia”),

é possível perceber a quase univocidade das informações que estruturam o

noticiário — o que, em si, já constitui um problema, pois, no mínimo,

universaliza o discurso institucional.

Como lembra Octavio Paz (1972 apud CUNHA, 2006, p.19), nomes

engendram realidades. Portanto, a denominação das editorias que abrigam

esse tipo de noticiário produz seu sentido, suas atribuições, seu modo

de funcionamento, enfim, o que, neste caso, acaba legitimando um modus

operandi que esconde uma outra — grave — dimensão do problema:

a onipresença invisível da voz policial.

Resumindo, um dos problemas que emergem da análise dos textos so-

bre violências nos três jornais impressos de maior circulação de Salvador diz

respeito às vozes que o compõem. Vozes institucionais de um aparelho de

Estado carregadas de marcas identificáveis de uma hierarquia social que dis-

crimina, negativamente, pessoas pobres e negras. (Re)produzida nas reporta-

  8 O “homem nacional”,
para Gellner (1983 apud
GUIBERNAU, 1997,
p.10), “requer uma fábrica
especializada. O nome
dessa fábrica é um sistema
nacional de educação e
de comunicações”.

projeto miolo FINAL.pmd 25/8/2008, 17:05141



142 Suzana Varjão

gens analisadas, a hierarquia evidencia o desvalor social da população repre-

sentada nesse tipo de noticiário.

A escassez de investimento no quadro de pessoal encarregado de

escrever esse tipo de noticiário, nos três veículos, é um indicador da (re)pro-

dução da hierarquia social, e se reflete na baixa qualidade dos textos —

aspecto capilar, concernente à esfera microssociológica da análise, e que me-

rece ser questionado, por constituir-se em instrumento facilitador  dos pro-

blemas nucleares detectados na esfera macrossociológica da pesquisa.

É importante pontuar que não há textos idênticos nas amostras

pesquisadas. Há seleções, eleições, enquadramentos comuns — o que torna

mais difícil, mesmo para um leitor especializado, perceber a coincidência

construída do noticiário. Uma coincidência estrutural, que se dilui no espaço

dos dados objetivos sobre as ocorrências: na maioria das vezes, as reporta-

gens convergem em termos de fontes de informação, versões sobre os cri-

mes, tratamento editorial; quando tratam de nomes, datas e números, contudo,

não têm o mesmo grau de justaposição e precisão.

A edição-referência do dia 19 de dezembro traz um exemplo de diver-

gência na coincidência, na Tribuna da Bahia e em A Tarde. Entre as notícias

secundárias, as reportagens sobre os mortos no final de semana, nos dois

periódicos, têm títulos e textos com a mesma estrutura, privilegiando a mes-

ma informação sobre crimes cometidos em Salvador e sua Região Metropoli-

tana. Números e nomes, todavia, divergem.

Em A Tarde, é anunciada a ocorrência de “Três homicídios em distritos

de Camaçari”. A abertura da reportagem complementa a informação do títu-

lo, explicando que “Policiais da Delegacia de Homicídios investigam quatro

assassinatos, ocorridos na noite de sábado, em Salvador e nos distritos de

Itinga, Lauro de Freitas e Abrantes, em Camaçari”. O corpo da matéria, po-

rém, só relata duas mortes na Região Metropolitana e uma em Salvador.

A Tribuna informa que a “Violência deixa 4 mortos na Região Metropoli-

tana”. O primeiro parágrafo da matéria também complementa o título, avisan-

do que “A polícia ainda não tem pistas de autores que vitimaram cinco pessoas

entre a capital e Região Metropolitana de Salvador”. Entretanto, no corpo do
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texto só há referência a duas mortes na Região Metropolitana. Os outros três

dos cinco crimes referidos no lead ocorrem em Salvador.

A imprecisão de dados, portanto, circula entre os planos “interno” e

“externo”, quer dizer, entre os profissionais de uma dada redação e das três

redações. Em A Tarde, um corpo desaparece da estatística do título, apontan-

do para a possibilidade de erros em níveis de reportagem e de edição; o

primeiro, por lacuna de informação em relação ao número correto de óbitos;

o segundo, por desatenção em relação aos locais de ocorrência.

Na Tribuna da Bahia, em termos numéricos, não parece haver clivagem

entre o título e a reportagem em si, mas há indícios de erros de editor e de

repórter. Daquele porque não há, no corpo da matéria, dados sobre as qua-

tro mortes na Região Metropolitana a que se refere o título — cuja estruturação

é atribuição do editor. Os locais referidos pelo autor do texto são Itinga e

Abrantes, que ficam na RMS, e Liberdade, Cidade Baixa e Saúde, que ficam

em Salvador. Mas a estrutura do texto da Tribuna da Bahia aponta, também,

para a possibilidade de imprecisão do repórter na coleta de dados ou na

redação das informações. No último parágrafo da reportagem, o narrador do

acontecimento relata a agressão a uma vítima. Todavia, a forma de estruturação

da narrativa não permite concluir, com margem de segurança, se a manifesta-

ção de violência resultou ou não em óbito:

Vítima de facadas, Ítalo de Nato Santos, 29, teve profundas perfurações

não morrendo às 11h45 de ontem no HGE. Ele deu entrada às 00h40

socorrido por populares na Ladeira do Alvo, no bairro da Saúde.

(Tribuna da Bahia, 19 dez. 2005, p.13.)

Ressalve-se que não se trata, aqui, de discutir estilo de escrita. O que

está em jogo é a clareza e a precisão da informação em tão sensível área

da vivência social. O título da Tribuna da Bahia informa que houve quatro

mortes na Região Metropolitana de Salvador. A abertura do texto informa

que houve cinco vítimas entre a RMS e Salvador, o que leva o leitor a supor

que são cinco mortes — uma delas, em Salvador (porque as outras quatro

são na RMS). No decorrer do texto, o leitor fica sabendo que há de fato cinco
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vítimas, mas que somente duas mortes ocorrem na RMS e que, entre as três

últimas vítimas, há uma que “não morreu” exatamente às 11h45, no Hospital

Geral do Estado. Logo após, o autor do texto informa que o agredido dera

entrada no hospital à 00h40, quase uma hora após “não ter morrido”, o que

leva à dedução de que o erro é de estrutura de discurso, e que, portanto, não

houve óbito. São deduções, porém. Não há como ter certeza sobre tão signi-

ficativa circunstância, diante das imprecisões detectadas. O erro que gerou a

confusão pode ser de qualquer natureza, o que a comparação com os dados

de A Tarde parece confirmar.

Um outro exemplo: os nomes das três vítimas. O repórter de A Tarde

registra Adailson Sorros Quarto Ramos, enquanto, na Tribuna da Bahia, a

referência é a Adilson Sorros Quarto Santana. Deduz-se que os dois periódi-

cos estejam falando sobre a mesma pessoa, em primeiro lugar, por causa do

local da ocorrência violenta (Itinga, RMS, em ambos); em segundo, pela se-

melhança da grafia dos nomes e sobrenomes da vítima e da mãe: Rosineide

Bala Sorros em A Tarde, Zeneide Bala dos Sorros na Tribuna da Bahia;9 em

terceiro lugar, porque em A Tarde há referência, no decorrer do texto, à

“mãe de Santana”. Em relação à segunda vítima, as garantias são menores: o

Ignácio Santos Gomes de A Tarde aparece como Ignácio Nascimento na Tribu-

na da Bahia. Além do prenome, apenas o local do homicídio (Abrantes)

coincide. O nome da terceira vítima, assassinada em Salvador (bairro da

Liberdade), sofre um grau menor de imprecisão: em A Tarde, Orlando Rás

Silva; na Tribuna da Bahia, Orlando dos Rás Silva. As duas outras vítimas

listadas na Tribuna da Bahia não são registradas em A Tarde: Luiz Grade

Notas da Silva, assassinado na Cidade Baixa (Salvador), e Ítalo de Nato San-

tos, que pode ou não ter morrido em conseqüência de facadas recebidas

no bairro da Saúde (Salvador). Em virtude da natureza das imprecisões,

pode-se deduzir que os erros de grafia — que se transformam em erros de

informação — sejam da Tribuna da Bahia.

Mas são, também, conjecturas. A estrutura do texto de A Tarde é mais

clara, sem problemas de compreensão, como os detectados na Tribuna da

Bahia. Entretanto, a falha de coleta e de registro do número de homicídios em

9 No Correio da Bahia, há
duas referências à
primeira vítima: na
legenda e no início do
texto, o prenome
coincide com o
registrado em A Tarde:
Adailson. Os sobrenomes
são mais coincidentes
com os da Tribuna da
Bahia: Sorros Quarto de
Santana. Entretanto, um
terceiro prenome surge,
no final do mesmo texto:
Adailton.
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A Tarde deixa margem para dúvidas em relação às informações, pois impreci-

são gramatical ou lingüística pode comprometer dados, mas o correto uso da

língua, por si só, não garante a qualidade da informação. Em outras palavras,

em relação aos aspectos formais da escrita, as distorções midiáticas devem

ser perscrutadas a partir de níveis mais elementares do que aquele em que se

situam os debates sobre virtudes de modelos e técnicas de escrita. Vincula-

das ao modus operandi dos produtores e difusores de informação, relacio-

nam-se, também, à capacidade mínima de lidar com as estruturas lingüísticas,

mas têm no zelo para com as informações coletadas e difundidas um dos mais

efetivos determinantes.

É um cuidado que não se restringe ao campo midiático. A qualidade da

informação sobre violências está, como evidenciado, imbricada com a esfera

da produção dos dados que servem de fontes para os repórteres. Em E. R.

Souza e outros autores (SOUZA, E. R.; NJAINE; MINAYO, 1996;

DESLANDES, SOUZA, E. R., 2001; SOUZA, E. R., 2002), por exemplo,

é possível perceber a dimensão do problema e a necessidade de envolvimento

da área de saúde na estruturação deste tipo de informação, hoje relegada aos

mais baixos patamares da hierarquia noticiosa, como sinaliza Tânia Cordeiro:

Em nossa sociedade, é mais evidenciado o direito de informar do que o

direito de obter informação. São raras as situações em que indivíduos ou

grupos exigem este direito [...].  É mais fácil, por exemplo, que uma infor-

mação incorreta partida da bolsa de valores adquira proporção de escân-

dalo que uma que emerja de uma instituição que contabiliza uma questão

social como a violência.

Seguramente, se o governo subnotificar as importações em 35%, setores so-

ciais sensíveis às informações do campo econômico atuarão imediatamente,

produzindo uma crise junto aos organismos responsáveis pela área. Reações

dessa natureza, vistas como naturais, dada a importância do assunto, não se

verificam com a mesma intensidade e vigor quando o equívoco é registrado

em relação a informações que pretendem traduzir situações sociais que atin-

gem frações mais desprovidas econômica, social e culturalmente.

Com este raciocínio, pretende-se sugerir a necessidade de superação desse

tipo de tratamento desigual, recordando que o cuidado com relação à pro-

dução de informação deve ser democratizado, não conferindo hierarquização
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dos assuntos, baseada nas condições em que se apresenta a hierarquia

social (informação verbal, 2004).10

Formas e conteúdos do noticiário

Ainda em relação aos aspectos formais do noticiário, é preciso chamar a

atenção para as questões pertinentes aos modelos de jornalismo que perpas-

sam as discussões sobre o binômio comunicação-violências. Como visto, foi

possível identificar, nas amostras analisadas, a predominância da técnica de

redação conhecida como pirâmide invertida e fragmentos mais próximos ao

jornalismo literário. O uso de um ou de outro formato, contudo, não impe-

diu a simbiose dos discursos de policiais e repórteres.

Em outros termos, os modelos empregados na redação dos textos não

evitaram a ocorrência dos problemas identificados em relação às vozes que

estruturam esse tipo de noticiário. Não garantiram sequer um patamar míni-

mo de qualidade de informação sobre violências nos três jornais analisados.

São, contudo, aspectos relevantes, que devem ser problematizados, pois téc-

nicas e modelos não são neutros — carregam ideologias.

Examine-se um extrato do contexto artístico-cultural: “Respeitem meus

cabelos brancos”. “Respeitem meus cabelos, brancos”. A primeira frase é

um dito popular brasileiro. Um pedido figurativo de respeito. Figurativo

porque referente não aos cabelos brancos propriamente ditos, mas a quem

os possui, ou seja, ao sujeito que enuncia. Alguém cuja respeitabilidade é

evocada com a alusão à idade, ao acúmulo de experiência, simbolicamente

representados pela cor dos cabelos; e que, por este motivo, merece ser

tratado com reverência. A segunda citação é uma apropriação da primeira,

feita pelo cantor e compositor Chico César (2002), um negro que se pen-

teia à moda africana, valorizando a exuberância dos cabelos crespos. Nela, o

pedido perde o caráter figurativo. A mensagem é direta: refere-se aos cabe-

los propriamente ditos; e, dirigida ao mundo culturalmente hegemônico

dos brancos, exige deles que os respeitem, os reconheçam e acolham, em

sua diferença.

10 Este depoimento foi
colhido em entrevista a
Tânia Cordeiro e usado
no artigo “Informação
qualificada: um dos
grandes desafios da
segurança pública”
(VARJÃO;
KALIL, 2004).
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O fragmento do universo artístico-cultural da atualidade é aqui

(re)produzido pelo modo simples com que ilustra o papel que a forma —

ou estrutura de comunicação em seu aspecto lingüístico — desempenha

em relação ao conteúdo da mensagem. Uma única vírgula, e modificam-se o

emissor, o receptor e o próprio discurso; um sinal gráfico a mais, e modifi-

ca-se o sentido da frase, geram-se duas senhas de acesso a problemáticas

diferentes.

O recurso heurístico tem o propósito de reforçar a importância de não

se negligenciar, nas reflexões sobre comunicação de massa, como esta, as

questões relativas às estruturas formais da linguagem escrita. Em outros ter-

mos, busca evidenciar o óbvio. Mas um óbvio que arrisca se perder — ou

isolar-se — dentro da complexidade das discussões gerais sobre o tema, que

ora minimizam, ora maximizam seus efeitos.

Fica nítida, no exemplo usado, a idéia de que o modo em si de redação

de um texto é capaz de determinar seu significado. E isto pode ocorrer pro-

positalmente, como o fez Chico César, ou à revelia do escritor-emissor, que,

não conhecendo as regras de pontuação e usando-as sem habilidade, pode

desejar pedir aos brancos que respeitem os negros, mas acaba pedindo aos

mais novos que respeitem os mais velhos, por exemplo.

A partir deste pequeno extrato do cotidiano artístico-cultural, é possí-

vel evidenciar o fato de que as estruturas que compõem os sistemas de co-

municação, por mais elementares que sejam, guardam ciladas. Armadilhas

simbólicas que têm a potencialidade de gerar efeitos no plano físico — daí a

relevância de identificar, desnudar, ressaltar suas manifestações.

É importante frisar que me valho de um exemplo relacionado com as

preocupações de estudiosos da comunicação como Saussure (lingüística, ou

pré-semiótica)11 e Umberto Eco (semiótica)12 não para abrir um diálogo teó-

rico sobre tais áreas de conhecimento, mas como recurso retórico para

problematizar as teias invisíveis dos processos comunicativos. Aquelas que

geram significados que fogem ao controle de quem emite as mensagens.

O exemplo tem o propósito de chamar a atenção sobre as subjetivida-

des que cercam a redação de textos, a partir mesmo dos signos gráficos —

11 Ferdinand de Saussure
foi um dos estudiosos que
defenderam a concepção
de uma ciência que
estudasse os signos no
seio da vida social
(a semiótica), o que está
registrado no seu Curso
de lingüística geral
(São Paulo: Cultrix;
Edusp, 1971).

12 Para uma revisão sobre
a semiótica de Umberto
Eco, ver As formas do
conteúdo (São Paulo:
Perspectiva, 1974).
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isolados ou organizados em sistemas, estruturas, formas de expressão e co-

municação. Diz-se a partir de, porque as áreas teóricas que o exemplo utiliza-

do abarca são pontos de partida. Não de chegada. Enfim, o que se quer ressaltar

é que não se restringe a importância da reflexão sobre as questões formais

dos sistemas de comunicação a tais aspectos do debate.

Não acredito em suficiências, mas em insuficiências de modelos, princí-

pios e conceitos explicativos e constitutivos da vida em sociedade. Tampouco

em impermeabilidades; antes, em osmoses.13 Assim, acrescente-se aos mode-

los de jornalismo os aspectos das estruturas básicas de expressão e comuni-

cação, para ampliar o universo do debate e reforçar a idéia de que não há

formas absolutas, tampouco assépticas, neutras, puras, estáticas. Dito de ou-

tro modo, não há estruturas vazias. Elas encerram, geram, transformam,

correspondem a conteúdos — ou mensagens, significações, valores. Com

essa espécie de exemplo-limite, retirado do contexto artístico-cultural, bus-

ca-se, enfim, colocar em relevo a crise dos conceitos de neutralidade e obje-

tividade dos signos, dos sistemas, das formas, dos modelos de comunicação,

emaranhados que estão com os conteúdos, como evidenciado pela análise

dos jornais.

Todavia, do mesmo modo que palavras, formas, estruturas não são neu-

tras, também não são receitas de bom ou de mau conteúdo. E, para além dos

modelos de jornalismo praticados, das técnicas de redação empregadas, dos

conceitos teóricos aplicados, há que se prestar atenção nas práticas cotidia-

nas do fazer jornalístico, pois elas carregam mensagens, e ainda que tais men-

sagens não tenham sido programadas pelos emissores do momento, à sua

revelia, constituem o real.

Não se deve, pois, negligenciar as manobras de alteração deliberada de

mensagens, que, como demonstrado, podem exprimir pontos de vista anta-

gônicos, a partir de pequenas intervenções — o que aponta, ainda, para a

importância de não se descuidar dos pontos de enunciação. Mas há também

a emissão não-programada, seja em função do uso inábil da língua ou de me-

canismos profissionais automatizados — o que está mais próximo da rede de

micropoderes composta por repórteres e policiais.

13 Neste trabalho, utiliza-se
osmose a partir da
apropriação popular do
conceito físico-químico,
significando “processo
de absorção de
conhecimento que sugere
o da osmose”, este,
descrito como a
“passagem do solvente de
uma solução através de
membrana impermeável
ao soluto” (FERREIRA,
1999, p.858). Aprender
por osmose significa,
portanto, adquirir saberes
de modo automatizado,
naturalizado, contínuo,
que pressupõe
“contaminações” ou
trocas entre universos, ou
grupos, ou ainda campos
distintos, sejam eles
institucionais,
organizacionais ou
profissionais.
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Resumindo, a articulação entre os extratos retirados do contexto artís-

tico-cultural e os extratos dos jornais confirma potencial e prática

performativos dos textos. Atributo, aliás, demonstrado, também, por Pierre

Bourdieu (1996b), malgrado as críticas que faz aos lingüistas estruturais.14

E, na amostra pesquisada, isso ficou mais evidenciado em relação ao conteú-

do (da forma) do que em relação à forma (do conteúdo).

As regras invisíveis do jogo

Em relação ao noticiário sobre violências dos três jornais analisados, pode-

se dizer que a estruturação do conteúdo está intrinsecamente relacionada

com fontes institucionais de informação. Este modo de operação, numa pers-

pectiva, provoca a padronização dos discursos, os quais carregam mensagens

hierarquizadas e hierarquizantes de dominação — dentre outros problemas

apontados pela análise macrossociológica, que será mais detalhada no tercei-

ro capítulo.

São problemas evidenciados a partir mesmo da confirmação de que a

principal fonte de informação desse tipo de noticiário é a Polícia. O fato é

preocupante, porque a univocidade, no mínimo, obscurece a relatividade

dos pontos de vista. E, neste caso, são pontos de vista de partes em con-

fronto físico. Isso, na melhor das hipóteses, porque há indícios, nas amos-

tras, de assassinatos “sumários”15 cometidos por membros das corporações

policiais — as mesmas que relatam as circunstâncias das mortes e o perfil

das vítimas.

Entretanto, como já demonstrado, a análise aponta para algo mais que

conseqüências pontuais, localizadas, como o acobertamento involuntário

de crimes esporadicamente cometidos por policiais. Este tipo de indício,

levantado a partir de um olhar microssociológico, conduz a perspectivas

mais amplas da problemática, como a prática rotinizada de forjar a

universalização do ponto de vista de um aparelho de Estado historicamente

subordinado às classes dominantes — que pode, por exemplo, encobrir

políticas de extermínio.

14 Importante ressaltar,
aqui, que a crítica de
Bourdieu (1996b) a
Saussure é centrada no
modo como este
estudioso trata a língua,
dissociado do modus
operandi, negligenciando o
fato de que tais estruturas
são, também, construções
sociais. Mas não há
clivagem entre ambos no
sentido aqui ressaltado: o
do aspecto performativo
das estruturas lingüísticas.

15 O jargão policial é
usado, aqui, para remeter
imediatamente ao sentido
do assassinato sem
chances de defesa.
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Uma outra dimensão da problemática foi desenhada a partir da con-

firmação do uso de boletins de ocorrência para estruturar os textos dos

jornais. Uso que, em si, não se constituiria em problema, não fosse o modo

acrítico, obscurante, com que as informações são transcritas para o noti-

ciário — o que, no mínimo, tem efeito mitigador das distorções geradas

pelas mediações de fontes pertencentes a um aparelho repressivo de Es-

tado controlado por uma classe social em confronto físico & simbólico

com outra.

Um terceiro plano de problemas configurou-se a partir da descoberta,

no decorrer do levantamento de dados, de que, na maioria dos casos analisa-

dos, o uso de boletins de ocorrência não é claramente explicitado pelos auto-

res dos textos. Como numa espécie de game, a fonte de informação é revelada

de modo cifrado — e só quem sabe a senha consegue participar plenamente

da partida noticiosa.

Assim, para os que não conhecem as regras (invisíveis) do jogo, o

distanciamento que o narrador tem da cena do crime é mascarado pelo si-

mulacro de “relato direto”. Ao esconder o dado de que o real ponto de

enunciação não é o jornalístico, mas o de um aparelho estatal diretamente

envolvido nos acontecimentos narrados, confere-se ao noticiário um ilusório

atestado de autenticidade e veracidade, tirando do leitor, no mínimo, um

direito básico, relativo ao setor da informação: o direito da dúvida.

Poderia argumentar que o exercício da profissão jornalística pressupõe,

dentre outros cuidados e obrigações, a checagem de dados fornecidos por

instituições oficiais.16 E que, portanto, ao subscrever as informações

fornecidas pela esfera policial, os repórteres do setor dizem ao público leitor,

subliminarmente, que cumpriram seu papel, quer dizer, que checaram as

informações, confrontaram as versões, relativizaram os pontos de vista — o

que, neste caso, não corresponde à realidade.

Deste ângulo de avaliação, os repórteres não só estariam abdicando da

tarefa que o código de ética da profissão lhes confere. Estariam fazendo de

conta que a estariam cumprindo — o que é um fato. Mas um fato visto de

uma perspectiva microssociológica. Isso porque as evidências levantadas pela

16 O Código de ética dos
jornalistas especifica, no
parágrafo II, artigo 7°:
“O compromisso
fundamental do jornalista
é com a verdade
dos fatos, e seu trabalho
se pauta pela precisa
apuração dos 
acontecimentos e sua
correta divulgação”; no
parágrafo III, artigo 14:
“O jornalista deve: a)
Ouvir sempre, antes da
divulgação dos fatos,
todas as pessoas objeto
de acusações não
comprovadas, feitas por
terceiros e não
suficientemente
demonstradas ou
verificadas”
(CONGRESSO
NACIONAL DE
JORNALISTAS, 1985).
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análise das amostras dos três jornais apontam para problemas que exigem

um olhar que vá além da caixa de ferramentas profissional.

Mimetismos de classe

Finalizando, são perceptíveis, neste plano da análise do noticiário sobre

violências, os rastros de vozes dominantes. São falas, porém, intermediadas

por agentes de um aparelho repressivo de Estado. Fontes institucionais de

informação cujos discursos são camuflados nos dos profissionais encarrega-

dos de redigir esse tipo de texto — tanto uns quanto outros, paradoxalmen-

te, em sua maioria, com posições mais próximas, em termos socioeconômicos

e culturais, das classes subalternizadas.

Pode-se dizer, portanto, que a esfera da comunicação, nesse setor, não

só guarda homologia com a esfera social, mas a (re)produz, de modo

automatizado, eficiente e relativamente harmônico. Ao fundir suas respecti-

vas vozes, por exemplo, os micropoderes representados por repórteres e

policiais estão, em verdade, viabilizando o mimetismo de vozes de

macropoderes, ou, em outros termos, colocando em funcionamento meca-

nismos invisíveis de continuum colonial.

Relacionado, de modo evidente, nas amostras aqui analisadas, à escassez

de profissionais para redigir esse tipo de noticiário, dentre outros fatores,

esse modus operandi obscurece a passagem sub-reptícia de discursos

performativos desfavoráveis aos já menos favorecidos em termos

socioeconômicos e culturais que povoam, preferencialmente, as páginas de

“Segurança” e “Polícia” dos três jornais. E ativa engrenagens ideológicas fran-

camente favoráveis aos já mais favorecidos.
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