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RESUMO

A editoria policial tem sido uma das áreas dentro das redações com terreno mais fértil 

para análise sobre o tipo de jornalismo que se pratica. De um lado as tentações das 

manchetes sensacionalistas, do outro as regras dos manuais de redação que reportam 

para a necessidade de um texto objetivo. A partir  dessa constatação fizemos neste 

trabalho um estudo sobre a cobertura jornalística  da Operação Via Salária, realizada 

pelo Polícia Federal em Mossoró-RN, em outubro de 2007, que resultou na prisão de 23 

pessoas acusadas de integrarem uma quadrilha que fraudava a agência do INSS na 

cidade. A partir da cobertura feita pelos Jornais Gazeta do Oeste e De Fato, verifica-se 

em tabelas de medição de espaço a predominância do uso de uma só fonte, a Polícia 

Federal, em detrimento do outro lado da história. Utilizando o método da análise de 

conteúdo, procuramos mensurar essa concentração de uma única fonte na notícia, em 

confronto com as exigências dos manuais de redação sobre ouvir  os dois lados da 

notícia.  Neste  debate  destaca-se  a  necessidade  de  um  método  de  verificação  da 

informação que possibilite não apenas a validação dos dados, como a contextualização 

dos fatos,  permitindo-se  um entendimento  mais  global  da  violência  como um todo. 

Observa-se ainda as exigências legais que recaem sobre o jornalista por tratar-se de 

um acusado e não de um condenado, sendo  seu direito a preservação de sua imagem. 

No campo moral  observa-se que o apurar  bem a notícia  é uma exigência ética.  O 

estudo aponta  ainda para  as  mudanças que estão existindo nas redações sobre  o 

jornalismo policial e as restrições ao noticiário apelativo e sensacionalista. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo, fontes, sensacionalismo, objetividade, apuração, 

ética.



ABSTRACT

The police have been publishing one of the areas within the newsroom with more fertile 

ground for analysis on the type of journalism that is practiced. On the one hand the 

temptation of sensationalist headlines, the other rules of writing manuals that relate to  

the need for an objective text. From this finding we did this work a study on newspaper 

coverage  of  Operation  Via  Salaria,  held  by  the  Federal  Police  in  Mossoró-RN,  in 

October 2007, which resulted in the arrest of 23 people accused of a gang that included 

fraud within the Social  Security Agency in the city.  From the coverage made by the 

Official  Gazeta do Oeste in De Fato, there are scales of measurement in space the 

predominance of the use of a single source, the Federal Police, to the detriment of the 

other  side  of  the  story.  Using  the  method  of  content  analysis,  we  measure  the 

concentration of a single source in the news, in comparison with the demands of hand 

writing on both sides to hear the news. This debate highlights the need for a method of 

verifying  the  information  that  allows  not  only  the  validation  of  data  as  the 

contextualization of the facts, so that if a more comprehensive understanding of violence 

as a whole. There is also the legal requirements passed on to the journalist because it is 

not an accused and convicted of one, and their right to preservation of his image. In the 

moral field notes that the news is good to find an ethical requirement. The study also 

points  to  the  changes that  are  there  in  journalism writing  about  the  police  and the 

restrictions on appeal and sensational news.

KEY WORDS: Journalism, sources, sensationalism, objectivity, investigation, ethics.
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1 Introdução

Faltavam alguns minutos para as 7 da manhã. Dirigia-me para a mesa a fim de 

tomar o café da manhã quando meu telefone celular tocou. Atendi. O dia, 04 de outubro 

de 2007. Era um amigo. Ás pressas, quase esbaforido, procurava me dizer que algo de 

grande repercussão estava acontecendo. Disse-me que em frente a sua casa, naquele 

minuto, a Polícia Federal estava efetuando a prisão de uma importante advogada. E 

completou: ‘Parece que mais gente está sendo presa”.  Demorou pouco para que o 

burburinho  velozmente  se  propagasse  pela  cidade.  Trocas  de  telefonemas  entre 

amigos, comentários entre vizinhos, avisos de anônimos para as redações dos jornais e 

para as emissoras de rádio, davam conta de que havia algo “bombástico” acontecendo. 

A narrativa em primeira pessoa busca evidenciar que assim como o fato interrompeu 

meu café da manhã,  da mesma forma,  quase imediatamente  repercutiu  nos quatro 

cantos da cidade. 

Por volta das oito da manhã, os rádios já noticiavam uma operação da Polícia 

Federal que efetuava o cumprimento de mandados de prisão de dezenas de pessoas e 

de busca e apreensão de documentos por toda a cidade de Mossoró-RN. Inicialmente 

as  informações  eram  desencontradas,  ninguém  sabia  ao  certo  o  que  estava 

acontecendo.  Para  as  emissoras  de  rádio,  com  a  responsabilidade  de  noticiar  os 

eventos ao vivo, a dificuldade era informar aos ouvintes diante das poucas informações 

existentes, muitas delas desencontradas. 

Somente no período da tarde é que as informações pareciam ganhar sentido. 

Tratava-se de uma operação especial  da Polícia Federal para prisões preventivas e 

temporárias de 23 pessoas acusadas de integrarem um esquema fraudulento de desvio 

de  recursos  da  agência  local  do  INSS.  Segundo  o  delegado  da  Polícia  Federal, 

Angelino Alves, o total  dos valores desviados chegava aos R$ 5 milhões. Soube-se 

ainda a partir de informações da própria Polícia que as investigações já vinham sendo 

realizadas há quase um ano e o esquema havia sido descoberto a partir de escutas 

telefônicas autorizadas pela justiça. A operação foi denominada pelos policiais de “Via 
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Salária”  numa atribuição a uma das vias  de acesso a antiga Roma, utilizada pelos 

operários que recebiam seus pagamentos em sal, relacionando o termo com a cidade 

de Mossoró por ser uma das principais cidades produtoras de sal do País. 

Para  os  editores,  repórteres,  redatores,  fotógrafos  e  demais  profissionais 

escalados para a cobertura do fato, o dia prometia ser longo. Ingredientes para uma 

grande reportagem não faltavam. Prisões de “figurões” por todos os cantos da cidade, 

algemas, multidão nas ruas assistindo as cenas, um ginásio de esportes reservado para 

receber os presos, enfim, era o dia que todo jornalista sonha para uma grande matéria.

1.1 As indagações

Baseado neste acontecimento e na cobertura jornalística resultante dele é que 

elaboramos este trabalho de pesquisa. A apuração da notícia no cotidiano do jornalismo 

policial  tem, por si  só, peculiaridades que merecem uma abordagem diferenciada e, 

nesse caso, principalmente, porque envolveu uma grande operação policial, destas que 

são desencadeadas em segredo. Quando são reveladas e despontam com as prisões 

dos envolvidos rendem sempre a manchete principal do dia seguinte, com farto material 

para uma série de reportagens que vai ocupar lugar de destaque nas edições de todos 

os jornais. 

A princípio nos chamou a atenção nas matérias publicadas no dia seguinte, o 

fato  que  as  informações  colhidas  pareciam  ter  uma  única  fonte:  a  própria  Polícia 

Federal. Os nomes dos acusados, seus supostos envolvimentos, o esquema, todos os 

fatos que vieram a público foram às versões dos policiais. A cobertura jornalística dos 

dias seguintes  pareceu seguir  o  mesmo direcionamento do primeiro dia,  ou seja,  a 

Polícia  Federal  era  sempre  a  fonte  que  municiava  as  redações.  Informações  não 

contestadas pelo próprio repórter, sequer checadas corretamente. Não estava presente 

o equilíbrio das fontes, nenhuma versão dos advogados dos acusados, dos parentes ou 

dos próprios, naquilo que seria uma justa tentativa de confrontar dados ou fazer melhor 

análise do que havia sido revelado pela fonte policial.
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A curiosidade de pesquisar o conteúdo daquelas reportagens, principalmente a 

análise  da  apuração  da  notícia  dentro  do  jornalismo  policial,  serviu  como  primeiro 

impulso para o presente trabalho. 

Somou-se  a  isso  uma  outra  curiosidade  antiga  sobre  o  jornalismo  policial, 

despertada nas comparações entre textos dos jornais impressos sobre o conteúdo das 

diversas  notícias.  A  primeira  vista  percebia-se  que  era  comum  o  desencontro  de 

informações sobre os mesmos fatos. Ora, num jornal o acusado de assassinato tinha 

um sobrenome, noutro jornal tinha outro. Ora, a idade do personagem envolvido era 

uma, ora era outra. Divergências de informações sobre o número de tiros, o local do 

crime,  a  narrativa  dos fatos,  enfim,  parecia  ser  comum estas  diferenças na notícia 

policial  que  retratava  um mesmo fato.  Seria  esta  uma  característica  do  jornalismo 

policial? Apurar mal. Em caso afirmativo, porque?

No caso da Operação “Via Salária” não havia especificamente o desencontro de 

informações entre os jornais, mas, estranhamente, todos basearam suas reportagens 

concentrando-se quase sempre numa única fonte. Não se observou, por exemplo, que 

embora com suas prisões decretadas pela justiça, os acusados estavam apenas sendo 

alvo de investigação, ou seja, ainda não haviam exercido seus direitos de defesa e por 

isso, poderiam ser inocentes. Somente por isso, já se poderia concluir sobre o cuidado 

de tratar os acusados pela situação condicional de suspeitos, esmerando-se em não 

expô-los em demasia para a condenação pública, sem que antes o devido processo 

legal tivesse sido concluído.  

Não foi o que, a priori, se observou na forma das reportagens que se seguiram e 

que é objeto da análise deste trabalho. Além disso, o trabalho abriu a possibilidade de 

apurar o fato quase dois anos depois, e descobrir sobre o destino destes que foram 

presos  numa  operação  mirabolante.  Quantos  foram declarados  culpados?  Quantos 

inocentados? Pelo decurso de tempo, este trabalho pode agora detectar se a imagem 

destas pessoas sofreu dano significativo como conseqüência das reportagens e se de 

fato elas eram realmente culpadas. Outrossim, quase dois anos depois, saber se os 

que  eram  inocentes  obtiveram  da  mídia  o  mesmo  zelo  na  reconstrução  de  suas 

imagens. 
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1.2 A esquematização do trabalho

Para esta pesquisa nos detivemos sobre a cobertura feita por dois jornais diários 

de Mossoró-RN: Jornal Gazeta do Oeste e Jornal de Fato. Esquivamo-nos de resumir o 

estudo  a  apenas  um  jornal  o  que  poderia  resultar  numa  análise  distorcida  por 

representar  um  universo  singular,  assim  como  deixamos  de  analisar  a  todos,  por 

representar uma  amostra excessiva.

O objetivo foi o de observar no objeto do nosso estudo o equilíbrios das fontes 

dentro da apuração da notícia no jornalismo policial,  observando através de análise 

qual o peso de cada uma das fontes na construção das reportagens.

Optamos para delinear a periodicidade da pesquisa as reportagens publicadas 

pelos  dois  jornais  por  um  período  exato  de  uma  semana,  a  partir  do  dia  do 

desencadeamento da operação. Esta análise norteou-se em dois aspectos: quantitativo 

e  qualitativo.  O  primeiro  focou-se  na  mensuração  dos  espaços  utilizados  pelas 

reportagens, contabilizando a partir do número de toques (caracteres) de cada matéria, 

permitindo calcular através de percentual a utilização do espaço para cada categoria de 

análise; o segundo permitiu a mensuração a partir das fontes da notícia. Desta forma foi  

possível  medir  os  espaços  das  reportagens  e  definir  a  quantidade  do  espaço  em 

relação às fontes utilizadas para embasar a reportagem. 

Como método utilizamos a análise de conteúdo, entendendo que, nesse caso, se 

trata  do  melhor  caminho  para  detectar  as  tendências  e  os  modelos  na  análise  de 

critérios de noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos. Isso sem nos furtar a 

análise qualitativa do material.

A etapa seguinte baseia-se no referencial teórico que serviu para fundamentar as 

conclusões do trabalho. Pesquisamos em diversos autores sobre as regras do fazer 

jornalístico, observando questões éticas e as formas de apuração da notícia. Um outro 

grupo de autores nos levou a refletir especificamente sobre o jornalismo policial, suas 

características  e  sua  diferenciação,  justamente  por  se  tornar  território  fértil  para  a 
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transformação da notícia em espetáculo. Outra fonte para análise da pesquisa foi  a 

própria  legislação  brasileira,  no  que  concerne  a  direitos  das  pessoas  acusadas  de 

crimes, conhecimento este que deve também direcionar os cuidados com a apuração 

dentro do jornalismo policial.

A terceira e última etapa deste trabalho buscou extrair  conclusões da análise 

feita.  Buscou-se no confronto do resultado da análise do conteúdo das reportagens 

com o referencial teórico estudado, alcançar entendimento sobre os cuidados que se 

deve ter na apuração do jornalismo policial e as regras de como se conduzir na melhor 

forma  possível,  para  não  transformar  noticia  em  espetáculo,  garantindo  ao  leitor 

informações equilibradas, verdadeiras e devidamente checadas. 
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2 A operação “Via Salária”em Mossoró-RN

Existem dezenas de operações policiais pelo Brasil que resultaram ou resultam 

em grandes manchetes nos jornais. No nosso caso vamos nos deter sobre a operação 

“Via Salária” desencadeada pela Polícia Federal em Mossoró-RN, em outubro de 2007, 

a partir das reportagens publicadas nos jornais Gazeta do Oeste e De Fato. 

A operação foi deflagrada no dia 04 de outubro de 2007 com o cumprimento dos 

mandados de prisão contra 23 acusados de integrarem um esquema de fraudes contra 

a agência do INSS de Mossoró-RN. Segundo a polícia, o esquema teria desviado R$ 5 

milhões.  A partir  das primeiras horas da manhã do dia  04,  a Polícia  Federal  havia 

cumprido todas as prisões que haviam sido autorizadas pela justiça e feito buscas e 

apreensões de farto material.  Os presos foram levados para o Ginásio de Esportes 

Pedro Ciarlini,  no Centro de Mossoró,  com capacidade para 4 mil  pessoas.  No dia 

seguinte, os dois jornais publicaram cadernos especiais com quatro páginas cada um, 

retratando todos os passos da operação. Nossa abordagem verificou as edições dos 

dois jornais por um período de uma semana.

2.1 O caso nas páginas do Jornal Gazeta do Oeste

Nos deteremos inicialmente sobre o material  publicado pelo Jornal Gazeta do 

Oeste. A análise leva em conta as publicações pelo período de 5 a 11 de outubro, ou 

seja, logo após a deflagração da operação. No dia seguinte ao início da operação, as 

fotos na capa e no caderno especial mostram o gerente geral da agência do INSS em 

Mossoró algemado e sendo levado para a prisão. Outras fotos mostram os acusados, 

alguns  procurando  cobrir  o  rosto  se  escondendo  dos  fotógrafos  e  cinegrafistas. 

Também  são  publicadas  fotos  dos  delegados  que  comandaram  a  operação  e  do 

material sendo apreendido (reproduções anexas).
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Na edição do dia 05 de outubro de 2007, a coluna “Canindé Queiroz” na página 5 

da Gazeta, traz os parabéns à operação da Polícia Federal, elogiando todo o trabalho e 

destacando  as  vaias  que  os  acusados  sofreram  ao  darem entrada  no  Ginásio  de 

Esportes pelos populares que se aglomeravam nas proximidades. Destaca-se também 

a  manchete  principal  do  jornal:  “Ação  da  Polícia  Federal  prende  fraudadores”.  Os 

acusados  não são  tratados  pela  condição  de  suspeitos  dentro  de  um processo de 

investigação.  A  denominação  de  fraudadores  é  enfática  em  culpar  os  presos, 

atribuindo-lhe  a  valoração final  de  responsáveis  pelo  crime denunciado.  A seguir  o 

gráfico sobre as reportagens do Jornal Gazeta do Oeste no período pesquisado. 

JORNAL GAZETA DO OESTE

Data
Nº de 

páginas
Nº de 

Matérias
Saiu na 
Capa?

Nº de 
Toques

Fonte: 
Polícia

Toques-%

Fonte:
Acusados
Toques-%

Fonte: 
Outros

Toques-%

05/10/07 04 08 SIM 19.317
12.517

(64,8%)
0

(0%)
6.800

(35,2%)

06/10/07 02 02 SIM 4.253
2.569

(60,4%)
0

(0%)
1.684

(39,6%)

09/10/07 01 01 SIM 2.610
2.140

(82%)
0

(0%)
470

(18%)

10/10/07 01 01 SIM 2.604
2.604

(100%)
0

(0%)
0

(0%)

11/10/07 02 02 SIM 4.721
647

(13,7%)
3.096

(65,6%)
978

(20,7%)

TOTAL 10 14 33.505
20.477

(61,1%)
3.096

(9,2%)
9.932

(29,7%)

Considerações sobre os gráficos:

1. A coleta de dados levou em conta o período de uma semana. Do dia 

05/10/2007 ao dia 11/10/2007. No Jornal Gazeta do Oeste faltaram os dados do dia 

07/10/2007 por não constar nos arquivos do jornal o exemplar respectivo. No endereço 

de  Internet  da  Gazeta  do  Oeste  (http://www.gazetadooeste.com.br/07_outubro_07/) 

acessado em 06 de julho de 2009 encontramos a versão on line do dia 07/10/2007, mas 

em nenhuma das editorias consta quaisquer notícia sobre o assunto investigado. 

2. O número de páginas se refere à quantidade de páginas em que existem 

matérias sobre o assunto, sem necessariamente implicar no uso da página inteira.
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3. O número de toques (caracteres e espaços) leva em conta apenas o corpo 

da matéria, desprezando títulos e subtítulos. 

4. A  Polícia  Federal  foi  considerada  como  fonte  da  informação  naqueles 

trechos em que ela é a fonte diretamente citada ou naqueles em que as informações 

divulgadas necessariamente teriam ter tido a PF como fonte.

5. Os acusados foram considerados como fontes, naqueles trechos em que 

parentes, advogados ou o próprio acusado é citado diretamente como fonte ou quando 

as informações divulgadas necessariamente teriam que ter sido repassadas por estes 

personagens. 

6. Outros  foram  considerados  como  fontes,  quando  o  trecho  da  matéria 

envolve  narrativas  de  fatos  correlatos,  traz  opiniões  de  terceiros,  faz  análise  das 

operações, infográficos, números ou apenas traz informações adicionais. 

Observa-se claramente que o jornal priorizou no dia seguinte após a operação 

policial as informações repassadas pela polícia. Essa predominância de uma das fontes 

não se verifica apenas no primeiro dia. A única vez em que as reportagens vão ter 

como fonte os acusados na investigação é no dia 11 de outubro, ou seja, uma semana 

depois  do  episódio.  Neste  dia  o  gerente  do  INSS  após  ser  liberado  pela  justiça 

concedeu uma entrevista coletiva e deu sua versão dos fatos. Ressalte-se que nessa 

entrevista o acusado declarou enfaticamente de que até o presente momento ainda não 

sabia  do que estava sendo acusado.  Embora seja  essa uma informação relevante, 

diante da preocupação de se ouvir o outro lado da notícia, o jornal preferiu chamar sua 

manchete sobre a entrevista  destacando a renúncia do cargo do gerente do INSS. 

Verifica-se a implicação negativa da manchete, quase como uma confissão de culpa do 

acusado  que  não  teve  outra  saída  senão  renunciar  ao  seu  cargo.  No  corpo  da 

entrevista percebe-se que a renúncia teria sido solicitada pelo gerente alegando ser a 

atitude correta enquanto durassem as investigações, até mesmo para que ele tivesse 

condições de preparar sua defesa sem o uso do cargo que ocupava.

Toda a seqüência de reportagens do Jornal  Gazeta do Oeste priorizou como 

fonte principal a Polícia Federal. Mesmo que se alegasse a imprecisão das informações 

no primeiro dia da operação, a pressa na edição, nos dias seguintes, com mais calma, 
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haveria  condições  para  checar  as  informações  recebidas,  porém,  não  houve 

preocupação  em  se  buscar  fontes  alternativas  ou  mesmo  averiguar  os  dados.  Os 

nomes e fatos foram publicados conforme repassados pelos policiais,  inclusive com 

permissão para fotos, sem a devida checagem da acusação que pairava sobre cada 

um.  Os  advogados  dos  acusados  não  foram  ouvidos,  os  familiares  não  foram 

procurados. Mesmo após o terceiro dia das operações, quando alguns dos acusados já 

haviam sido soltos pela justiça, a reportagem não os procurou para ouvir suas versões. 

Nem sequer menciona que os tenha procurado, com o devido registro no texto de que 

eles tivessem se recusado a dar informações. 

Numa  seqüência  de  uma  semana  com  uma  série  de  reportagens  sobre  a 

operação policial, somente uma vez o jornal Gazeta do Oeste publica uma matéria que 

representa o segundo lado da história e mesmo assim com manchete negativa. 

Em  algumas  das  reportagens,  percebe-se  a  preocupação  em  aprovar  os 

resultados  da  ação  policial.  “População  aprova  ação  contra  a  corrupção”  diz  a 

manchete do dia 5 de outubro, na página 1 do Caderno Especial.   Na página 4 do 

mesmo caderno, o jornal publica opiniões de populares sobre a operação, todas com 

aprovação, embora naquele momento as informações ainda fossem bem precárias e os 

populares não tivessem condições de julgar com objetividade.  

Na edição do dia 6 de outubro, a manchete de capa da Gazeta parece pela 

primeira vez preocupar-se com o lado dos acusados. “PF dá início aos interrogatórios 

dos 23 suspeitos de fraude”, veja que o termo “suspeitos” substitui o de “fraudadores” 

da manchete do dia anterior. Porém, no dia 09 de outubro a manchete “Justiça relaxa a 

prisão  de  três  pessoas envolvidas”,  o  termo “envolvidas”  volta  a  dar  conotação  de 

culpa,  como se houvesse elementos de culpa comprovada dos que estavam sendo 

libertados. A sequência de manchetes carrega um juízo de valor muito claro. Sobre 

esse enfoque, no “Guia para Edição Jornalística”, Pereira Júnior aborda:

Posso direcionar o modo de como o leitor vai entender a informação já 
ao dar  o título  ou escrever  o lide  –  afinal,  são o título e o primeiro 
parágrafo que determinam o principal a ser destacado.  A escolha de 
uma  foto,  um  ângulo  ou  uma  pose  sentenciam  um  personagem 
(PEREIRA JÚNIOR, 2006a, p.30).
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No gráfico sobre a cobertura da Gazeta do Oeste percebemos que durante toda 

a série de reportagens a Polícia Federal é citada como fonte principal em quase dois 

terços do material  divulgado.  A versão dos acusados aparece apenas uma semana 

depois, apenas na forma de uma entrevista coletiva programada por um dos acusados.  

Não  há  nenhum registro  nas reportagens da tentativa  do  jornal  de  ouvir  os  outros 

acusados, seus advogados ou familiares. Ressalte-se que a entrevista coletiva foi uma 

ação iniciada pelo acusado, não pelo jornal.

Um outro detalhe é que na edição do dia 09 de outubro, a Gazeta utiliza como 

manchete principal de capa a frase: “PF escuta suspeito em Almino Afonso”, com uma 

retranca que informa a existência de novos suspeitos na fraude e que estariam sendo 

investigados. Buscando a página interna mencionada pela chamada de capa com a 

matéria, encontramos uma única reportagem com o título: “Justiça relaxa a prisão de 

três pessoas envolvidas”, sendo que o assunto motivo da chamada de capa, aparece 

nas últimas  linhas  do  texto,  sem nenhum dado  relevante  que  justificasse  chamada 

principal de capa.

Considerando  que  uma  série  de  reportagens  baseou-se  quase  que 

exclusivamente  pelas  informações  oficiais,  percebe-se  que  não  há  nas  matérias 

nenhuma tentativa de confrontar os dados repassados pela polícia, tais como: saber a 

respeito da investigação desde o seu início, das provas existentes e de como a polícia 

chegou aos nomes dos suspeitos. Nas reportagens, diversas vezes a fonte direta é o 

delegado  responsável  pela  investigação,  mas  não  se  percebe  nenhuma  pergunta 

dirigida a ele no sentido de elucidar ou confrontar estas questões.  E, em se tratando de 

prisões autorizadas pela justiça, em nenhum momento a reportagem procurou ouvir o 

juiz da 8ª Vara federal em Mossoró, responsável pela autorização dos mandados de 

prisão, busca e apreensão, para se pronunciar sobre os fatos. 

2.2 O caso nas páginas do Jornal de Fato

A mesma pesquisa de mensuração dos dados publicados nas reportagens foi 

feita com o Jornal de Fato. Eis os resultados.
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JORNAL DE FATO

Data
Nº de 

páginas
Nº de 

Matérias
Saiu na 
Capa?

Nº de 
Toques

Fonte: 
Polícia

Toques-%

Fonte:
Acusados
Toques-%

Fonte: 
Outros

Toques-%

05/10/07 04 12 SIM 21.493
13.497

(62,8%)
946

(4,4%)
7.050

(32,8%)

06/10/07 02 05 SIM 9.263
4.965

(53,6%)
1.028

(11,1%)
3.270

(35,3%)

07/10/07 01 02 SIM 2.598
1.567

(60,3%)
0

(0%)
1.031

(39,7%)

09/10/07 01 03 SIM 4.703
2.290

(48,7%)
0

(0%)
2.413

(51,3%)

10/10/07 01 02 SIM 3.472
1.694

(48,8%)
0

(0%)
1.778

(51,2%)

11/10/07 01 01 SIM 10.142
0

(0%)
10.142

(100%)
0

(0%)

TOTAL 09 24 51.671
24.013

(46,5%)
12.116

(23,4%)
15.542

(30,1%)

Considerações sobre os gráficos:

Diferente  com o observado no Jornal  Gazeta  do Oeste,  neste  quadro  acima 

vemos a preocupação do jornal em já no primeiro dia de cobertura do episódio, abrir 

espaço para os dois  lados da notícia.  A fonte foi  os advogados dos suspeitos que 

reclamaram  da  falta  de  acesso  as  informações.  No  quantitativo  geral  o  espaço 

reservado para os acusados como fonte da informação representou bem mais que a 

Gazeta, com 23,4%. Porém, ainda é menor do que o espaço para as outras fontes que 

superou os 30%.  Novamente predominou a fonte oficial, ou seja, a Polícia Federal que 

emitiu as informações constantes em quase metade de todo o material analisado. 

É compreensível no primeiro momento, a dificuldade de acesso às informações 

dos acusados, pois os mesmos declararam nos depoimentos que não sabiam do que 

estavam sendo acusados, ou seja, teriam pouco a dizer a imprensa. No caso do Jornal 

de Fato, na impossibilidade de ouvir os próprios acusados, o jornal buscou ouvir seus 

advogados. A matéria retrata a indignação dos advogados que se aborreceram com a 

falta de acesso aos clientes. Apesar de minoritários, o espaço e a versão de outra fonte,  
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já revelam um aspecto da notícia digno de ser explorado com destaque: a existência de 

direitos de uma das partes sendo negados.

Mesmo com a preocupação de abrir espaços para outras versões, variando de 

forma mais bem distribuída entre as fontes, observe-se que o grande peso dado aos 

acusados como fonte se refere à edição de 11 de outubro de 2007, data em que o 

jornal, a exemplo do que ocorrera na Gazeta, publicou uma entrevista com o gerente do 

INSS que havia sido preso na operação. Reafirmamos que a entrevista foi iniciativa do 

gerente, não do jornal.  Mesmo assim um fato nos chamou a atenção na edição do 

Jornal de Fato de 11 de outubro, a capa traz uma foto, ocupando cerca de um quarto do 

espaço total,  do gerente do INSS durante a entrevista.  A manchete diz; “Nunca me 

imaginei atrás daquelas grades”. A foto revela o exato instante em que o entrevistado 

fala aos entrevistadores e une as duas mãos gesticulando espontaneamente enquanto 

fala. As mãos unidas dão a impressão de que o gerente está algemado, similar a foto 

que o jornal estampou no momento da prisão do mesmo. A publicação da foto, que se 

repete internamente,  passa o sentido ainda da prisão e das acusações que pesam 

contra ele.

Diferente do observado com o jornal Gazeta do Oeste onde algumas reportagens 

procuraram aprovar a ação da Polícia Federal, o De Fato se preocupa mais em trazer 

dados técnicos da operação, sem emitir juízo de valor, nem incitar a população contra 

ao acusados. O Jornal também traz uma preocupação em utilizar os termos “suspeitos” 

ou “acusados” para se referir aos personagens presos, em contraste com a Gazeta que 

usou o termo “fraudadores”. 

Um outro detalhe a ser observado é que o Jornal de Fato publicou as fotos de 

todos os acusados, a exceção de alguns que não foram identificados através de um 

esquema hierárquico da suposta quadrilha. Há apenas duas reportagens que informam, 

a partir dos advogados, a versão ou situação dos acusados. Ressalte-se que na edição 

do dia 09 de outubro, uma chamada de uma das matérias diz que dirigente da OAB fala 

em  expulsar  todos  os  advogados  presos.  A  manchete  produz  a  sensação  de 

condenação precoce dos advogados envolvidos e chama a atenção porque é a própria 

OAB  quem  sentencia  os  acusados,  ajudando  na  disseminação  de  um  juízo 

condenatório,  embora,  fossem  apenas  acusados  num  processo  investigatório.   Na 
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página 7 da mesma edição, o jornal informa que três acusados foram liberados pela 

Polícia  Federal  após  colaborarem  com  as  investigações.  No  texto  da  matéria 

compreende-se que a liberação não foi  feita pela polícia, a título compensatório por 

terem colaborado com as investigações, mas por ordem judicial. O enfoque da matéria 

novamente deixa uma impressão negativa sobre os acusados.

Observa-se  nesse  ponto  as  mesmas  considerações  aplicadas  a  Gazeta  do 

Oeste. Há absoluta predominância da Polícia Federal como fonte principal. O espaço 

destinado à versão dos acusados é reduzido. Não há citação dos repórteres sobre a 

busca por entrevistas junto aos próprios acusados ou seus familiares e nem mesmo na 

coleta de informações para confrontar os dados da Polícia junto a Justiça Federal. 

Não é apenas nesta operação policial que a predominância das fontes oficiais na 

apuração dos dados é verificada. Pesquisas feitas sobre a cobertura da violência em 

outros Estados e no âmbito nacional comprovam que a polícia é sempre a fonte mais 

ouvida:

A  cobertura  da  violência,  da  segurança  pública  e  da  criminalidade 
realizada pela imprensa brasileira sofre de dependência em alto grau 
das informações policiais. A polícia é a fonte principal - se não a única – 
na  maioria  esmagadora  das  reportagens.  Esta  predominância  das 
forças  de  segurança  no  noticiário  foi  comprovada  pelas  pesquisas 
realizadas pelo CESeC em 2004 e 2006.  Em 2004,  uma análise  de 
2.514 textos publicados em nove jornais de três Estados demonstrou 
que a polícia era a principal fonte ouvida em 32,5% dos casos. Quando 
eram  desconsiderados  os  textos  que  não  indicavam  fontes,  o 
percentual subia para 43,2%.. No outro levantamento feito pelo CESeC, 
em 2006,  sobre oito jornais do Rio de Janeiro, 26,9% dos 2.651 textos 
baseavam-se  em  informações  policiais.  Além  destes,  um  grande 
número  dos  colunões  e  notas,  que  compunham 34,6% da  amostra, 
tinham como fontes os boletins de ocorrência (RAMOS E PAIVA, 2007, 
p.37).

2.3 Considerações sobre os dados

Um dos grandes desafios do jornalista é fazer a seleção dos fatos, decidir sobre 

o que é ou não notícia. Enquanto a teoria do jornalismo diz que notícia é todo fato 

relevante que desperta interesse público, Noblat (2002) ironiza afirmando que notícia é 

tudo aquilo que os jornalistas escolhem para oferecer ao público. Há sentido nessa 
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afirmação,  pois  o  filtro  que  definirá  o  que  vai  ser  notícia  está  dentro  das  rotinas 

produtivas da redação e não na existência dos fatos por si só. O jornalismo é seleção 

de fatos. E de detalhes dentro do fato.  Ninguém espera que o jornalista narre uma 

história  em  seus  mínimos  detalhes,  faz  parte  de  sua  tarefa  a  arte  de  resumir, 

selecionando o que vai ou não para o leitor. Ninguém leva duas horas narrando um 

filme para o outro, é preferível que o outro o assista. 

No  jornalismo  policial,  principalmente  no  tipo  de  operação  que  estamos 

enfocando  neste  estudo  (operações  especiais  desenvolvidas  pela  polícia  que 

investigam determinados casos durante meses e desencadeiam ações fulminantes de 

prisões provisórias e apreensão de material, no momento em que os fatos são tornados 

públicos)  é  muito  comum que a fonte  de informação predominante  seja  uma só,  a 

própria polícia. Principalmente porque nesta fase da investigação policial ainda não há 

informações consistentes sobre os crimes praticados e os resultados das investigações. 

Isso, sem esquecer a pressa ditada pelos limites do horário da Redação. “A pressa é o 

álibi do trabalho mal feito, da apuração frágil só porque a historia parece sensacional e 

da edição irresponsável, só para não alterar o dead line”. (PEREIRA JÚNIOR, 2006a, 

p.30)

A  análise  de  conteúdo  sobre  a  operação  “Via  Salária”  fornece  farto  material 

sobre os procedimentos de apuração e a objetividade da narrativa textual em confronto 

com as exigências  de um método de verificação que se  torna essencial  para  uma 

notícia bem apurada que vai ser consumida pelo público do jornal.

Essa necessidade de verificação não se trata apenas de uma conduta moral, 

mas,  antes  de tudo precede de um “fazer”  técnico,  conforme expõe Pereira  Júnior 

(2006a).  Para este autor, “os aspectos técnicos estão diretamente relacionados com as 

necessidades éticas. Daí, proceder tecnicamente de forma reprovável, como apurar mal 

e escrever mal, significam ter uma conduta antiética”. 

O cuidado do jornalista não deve ser apenas com o esmero no texto final que 

será  publicado,  antes  disso  é  necessário  observar  condutas  na  apuração,  na 

conferência dos dados disponíveis, checar a veracidade, realizar entrevistas, ou seja, 

adotar  procedimentos  técnicos  de  trabalho  que  fundamentam o  texto  final,  sem os 

quais, o resultado pode estar comprometido. O jornalista deve ter sempre em mente 
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que sua versão para os fatos pode ser confrontada com a versão de outros jornalistas 

nos outros jornais e qualquer erro pode comprometer seu trabalho.

Na cobertura da operação “Via Salária” pelos dois jornais de Mossoró, há clara 

predominância do conteúdo narrativo a partir das informações policiais, em detrimento 

da notícia  contextualizada.  Não há preocupação em confrontar  informações,  criticar 

dados incongruentes ou mesmo fazer análise da operação. Essa preferência apenas 

pelo factual não é um privilégio apenas dos jornais mossoroenses:

No Workshop Mídia e Violência, realizado pelo CESeC na Universidade 
Cândido Mendes, em 2006, um estudo mostrou que a grande maioria 
das reportagens policiais publicadas nos grandes jornais de São Paulo 
e do Rio de Janeiro reportava-se apenas a narrativa dos fatos.  77,7% 
do material pesquisado no Rio de Janeiro e 63,8% na pesquisa Brasil. 
Concluiu-se então que matérias com abordagens analíticas, envolvendo 
o contexto da notícia, eram minoria.  É um indicador de que os jornais 
têm  ainda  reduzida  iniciativa  no  setor  e  se  deixam  dominar  pela 
avalanche de acontecimentos do dia-a-dia, dando espaço limitado para 
a análise e a crítica (RAMOS E PAIVA, 2007, p.19).

Em justificativa  a esta desproporcionalidade e a falta  de análise e crítica,  os 

jornalistas  alegam  as  dificuldades  de  encontrar  informações  qualificadas  e 

independentes nas fontes alternativas. E mesmo quando se trata de uma única fonte, 

no caso a polícia, esta fonte ainda se omite de responder questionamentos críticos, seja 

pelo  interesse  corporativo,  seja  pelas  deficiências  das  próprias  investigações  que 

produzem. 

Acrescenta-se  como agravante  pelo  predomínio  da  fonte  policial  nas  notícias 

sobre violência, o fato de haver interesses mútuos entre policiais e repórteres. Estes 

porque  precisam  da  simpatia  dos  delegados  e  agentes  para  terem  acesso  a 

informações privilegiadas e serem avisados das ocorrências antes dos concorrentes; 

aqueles  porque  precisam da  mídia  para  dar  visibilidade  as  suas ações  e  até  para 

justificarem as verbas públicas empregadas nas ações que realizam. A quebra deste 

acordo surdo resultaria em perdas para ambos os lados. Explica-se, então, em parte, o 

monopólio da fonte policial. 

 2.4 O caso da Escola de Educação Infantil Base – São Paulo
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Não é incomum a reportagem jornalística causar danos irreparáveis na imagem 

dos personagens citados na notícia. Independente da comprovação de culpa ou não. A 

forma como as  notícias  são redigidas  pode resultar  na  prévia  condenação pública, 

provocando um dano a imagem da pessoa que jamais será revertido.  O que dizer, 

então,  quando  o  personagem  vem  a  ser  declarado  inocente  pela  justiça,  após  a 

execração pública causada pela notícia no seu primeiro momento. 

Um dos casos clássicos  no jornalismo brasileiro  em que os  personagens da 

notícia tiveram suas imagens irreparavelmente desconstruídas por uma reportagem é o 

da Escola de Base, de São Paulo. Um caso em que denúncias infundadas geraram a 

desmoralização de inocentes. 

Março de 1994. A Escola de Educação Infantil Base, em São Paulo, sofre uma 

denúncia de abuso sexual contra menores. Mães desesperadas de alunos contatam a 

Rede Globo. Dá-se início ao escândalo que mais marcou a imprensa brasileira nos 

últimos 15 anos. As manchetes dos jornais estampam que até o veículo utilizado pela 

escola para atender os alunos era usado como “motel” (veja manchetes dos jornais da 

época, em anexo). Multiplicaram-se as manchetes sobre a “escolinha do sexo”. Durante 

dois  meses,  jornais,  revistas,  emissoras  de  rádio  e  tevê  publicaram  rotineiramente 

notícias sobre o caso Escola Base apontando seis pessoas, dentre elas, os donos da 

escola,  como,  indubitavelmente,  culpadas.  Toda  a  acusação  baseou-se  em  fontes 

oficiais, a partir de denúncias de pais de alunos e vizinhos da escola. Sem nenhuma 

investigação  ou  prova  concreta  os  envolvidos  no  caso  foram  estampados  como 

monstros. A história toda foi noticiada de forma bastante parcial e distorcida, mas muito 

enfaticamente. Não houve outro resultado para os envolvidos nas reportagens, senão o 

linchamento social. Depredação de suas moradias e do prédio da escola, além de muito 

falatório. Transcorrida toda a investigação o inquérito foi arquivado com a conclusão de 

que os acusados eram todos inocentes. 

Várias  empresas  de  comunicação   sofreram condenação  judiciais  por  danos 

morais pelas notícias divulgadas à época dos fatos.  É o caso dos jornais Folha de 

S.Paulo (R$ 750 mil) e O Estado de S.Paulo (R$ 750 mil), da Globo (R$ 1,35 milhão) e 

da Editora Três, responsável pela publicação da revista Isto É, (R$ 360 mil). Na decisão 

contra o grupo Folha, o juiz entendeu que o jornal usou uma manchete escandalosa e 
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sensacionalista  que extrapolou a liberdade de informar  e  não resguardou sequer  a 

honra moral  de uma criança de quatro anos, citada erroneamente como tendo sido 

vítima  de abusos sexuais.  Na área cível,  várias  ações foram propostas.  A primeira 

delas,  contra o Estado, para pedir  indenização por danos morais e materiais.  O TJ 

paulista fixou o valor de R$ 100 mil para cada vítima, por danos morais. Insatisfeitas, as 

partes recorreram ao Superior  Tribunal  de Justiça.  A 2ª Turma do STJ reformou a 

decisão e condenou o estado de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 250 mil a  

cada um.

3 O Jornalismo policial

Um dos momentos mais esdrúxulo dentro de uma redação, se assistido por um 

anônimo sem vivência dentro do ambiente jornalístico, é quando o repórter da editoria 

de Polícia retorna da sua ronda. Este momento é aquele em que seu editor indaga 

sobre as pautas nas visitas às delegacias e ao Instituto Médico Legal.  “Hoje tá ruim”  
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significa que não houve mortes, nenhum assalto mirabolante, ninguém importante foi  

preso, enfim, nenhum fato que mereça amanhecer na manchete do jornal atraindo a 

atenção do público leitor. Uma situação que seria considerada ideal pelo conjunto da 

sociedade,  que  é  a  falta  de  atos  violentos,  tem  significado  negativo  para  os 

responsáveis pelas noticiais policiais. Porém, quando a resposta ao editor é que “hoje 

tá  bom”  é  o  significado  oposto,  há  registros  de  assassinatos,  assaltos,  roubos  ou 

similares. 

Há ainda uma terceira resposta possível: “hoje tá bombando”. Está dada a senha 

para  um noticiário  no  dia  seguinte  repleto  de  sangue  e  com muita  emoção  a  ser 

explorada.  Nesta  terceira  situação  estão  os  atos  violentos  que  envolvem  grande 

número  de  mortes,  crimes  em família,  crimes  hediondos,  crimes  envolvendo  sexo, 

crimes  com  grande  quantidade  de  drogas  ou  então  a  execução  de  mirabolantes 

operações policiais.

No  nosso  caso  em estudo,  a  Operação  Via  Salária,  certamente  resultou  na 

terceira resposta dada pelo repórter ao seu editor. E naturalmente os fatos a serem 

noticiados despertaram a atenção dos responsáveis pela edição do jornal, resultando 

numa  redefinição  das  rotinas  da  redação  para  atender  aos  fatos  que  fatalmente 

renderão a manchete principal.

Diferente do dia em que “hoje tá ruim” em que o repórter não se sente desafiado 

na produção do próprio texto, nos dias em que as notícias “quentes” vão estampar as 

manchetes, ele se sente impelido a narrar de forma forte, tentando provocar no leitor a 

recepção  emotiva.  O  status  das  notícias  confere  grau  superior  aos  grandes 

acontecimentos  policiais,  exige  perícia  no  texto  para  além  do  fator  descritivo, 

enveredando pelos caminhos do emocional. 

Os jornais trazem diariamente a violência em suas páginas, em menor ou maior 

escala,  a  cobertura  das  ações  policiais  se  reproduz  num  cotidiano  das  redações, 

contudo, há momentos em que a violência ganha um apelo incomum. Esse apelo exige 

do repórter  uma postura também incomum. No caso de uma operação policial  que 

ganha todas as cores de mega-operação, com Ginásio de Esportes reservado para 

receber os presos, aços simultâneas de prisões, povo nas ruas, sirenes ligadas, isso 

provoca  atitudes  diferentes  nas  redações,  desde  o  repórter  até  o  editor.  É  nessas 

27



situações em que “o repórter tem que provocar a emoção, precisa narrar a historia em 

tom dramático”(ANGRIMANI, 1995, p.40). 

Em geral as operações policiais ganham ares de show, principalmente quando 

são operações conduzidas sob sigilo  e  que são reveladas à  imprensa somente  no 

momento das prisões, com a pirotecnia das algemas, muitas das vezes envolvendo 

personalidades famosas, oferecendo-se como manchete sedutora para as reportagens 

em  busca  de  mais  audiência  e  de  mais  leitores.  Esse  tipo  de  espetáculo  pode 

representar  uma armadilha para o repórter.  Pode levá-lo  a negligenciar  a apuração 

correta, o equilíbrio na busca das fontes, devido à pressa em se produzir a manchete 

principal.         

Tem sido comum nas reportagens sobre violência às diferentes reflexões sobre o 

tipo de jornalismo praticado, principalmente por conta da atratividade e do terreno fértil  

para o sensacionalismo,  provocado pelo excesso de sangue.  Nesse sentido,  nosso 

estudo requer inicialmente uma análise sobre o chamado “jornalismo sensacionalista”. 

Para  Angrimani,  “O jornalismo sensacionalista  extrai  do  fato,  da  notícia,  sua  carga 

emotiva e apelativa e a enaltece. Fabrica uma nova notícia que a partir daí passa a se 

vender por si mesma” (ANGRIMANI, 1995, p.15). 

O sensacionalismo não se aplica aos fatos corriqueiros nas manchetes policiais, 

tais como o sujeito que foi preso porque estava consumindo drogas ou do pequeno 

roubo feito no comércio. Sua essência é o incomum, o improvável e conforme o caráter 

descritivo que tenham, levará o leitor a uma reflexão emocional sobre o fato. Para isso 

precisa  ganhar  vida  própria  além  da  descrição  fiel  do  fato,  destacando-se  do  seu 

contexto,  transformando-os  em  fatos  quase  autônomos,  os  elementos  com  maior 

possibilidade de despertar carga emocional. Noblat (2002) alerta em “A arte de fazer 

um  jornal  diário”  sobre  este  risco,  defendendo  que  como  critério  geral  deve  ser 

encarado como importante o fato que pode produzir mudança na vida das pessoas e 

nem sempre o que provoca barulho. 

Voltando ao pensamento de Angrimani, nos textos sensacionalistas a manchete 

que vai  chamar a atenção para  o  conteúdo da notícia  precisa  ter  uma carga mais 

apelativa que o próprio texto. Não é incomum a situação em que a manchete por si é 

mais informativa que todo o texto, neste não se extrai quase nenhuma novidade além 

28



da manchete, que venha a acrescentar na descrição dos fatos e muitas vezes sequer 

dá sustentabilidade a própria manchete.

Relembremos que na edição do Jornal Gazeta do Oeste de 09 de outubro de 

2007, a manchete principal do Jornal dizia: “PF escuta suspeito em Almino Afonso”, 

com uma retranca que informava a existência de novos suspeitos na fraude e que 

estariam sendo investigados. Dentro do jornal, há uma única matéria: “Justiça relaxa a 

prisão de três pessoas envolvidas”. Sobre os novos suspeitos aludidos na capa, traz 

apenas cinco linhas e isso no finalzinho do texto, repete-se lá a mesma informação da 

capa, sem nenhum elemento novo e nenhum dado relevante que justificasse chamada 

principal de capa.

Uma das características da notícia sensacionalista é a necessidade que ela tem 

de uma lente de aumento sobre o fato.  Esta lente se volta para destacar dentro todos  

os dados disponíveis, aqueles com maior poder emocional. O foco se volta para ele, 

independente de serem os dados mais importantes para o entendimento do leitor.

Há  claro  confronto  entre  os  atrativos  do  jornalismo  sensacionalista  e  os 

procedimentos mais comuns dentro da redação sobre as regras do fazer jornalístico. 

Para não deixar  dúvidas sobre estas regras os jornais  montaram seus manuais de 

redação,  sendo o mais clássico dentre eles,  o Manual  da Folha de São Paulo que 

enumera como missão do Jornalista “retratar os fatos com fidelidade, reproduzindo a 

forma  em  que  ocorreram”.  Essas  regras  básicas  dos  manuais  mereceram  muitos 

debates. Um dos principais alvos é a exigência da objetividade na informação. 

Sobre isso Arbex Jr.  faz sua análise:

Desde sempre os veículos de comunicação disputaram o mérito de ser 
aquele  que  “divulga  os  fatos”  de  maneira  “exata”,  “objetiva”  e 
“verdadeira””, como uma espécie de espelho fiel dos “fatos objetivos”. 
Tudo se passa como se o “fato”  fosse uma espécie  de troféu a ser 
caçado pelo “bom jornalista” e generosamente doado a um público que, 
de outra forma, dificilmente teria acesso ao conhecimento das coisas 
“tais  como elas  realmente  aconteceram   (ARBEX JR,  2001,  p.105). 
Grifos do autor.

Esta definição do autor é importante para estabelecer este confronto sobre a 

versão  sensacionalista  da  notícia  e  a  objetividade  pretendida  pelos  manuais  de 
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redações. Das regras dos manuais se apreende a idéia da narração objetiva, mais fiel 

possível da verdade dos fatos, sem interpretações. 

3.1 Método de verificação na apuração da notícia

Como foi dito, há hoje uma grande discussão sobre essa objetividade pretendida 

pelos manuais de redação. O modelo que exige texto objetivo com imparcialidade e 

impessoalidade é o mais criticado. Trata-se da objetividade que se restringe a métodos 

fechados e regras textuais, reproduzindo os fatos tais quais aconteceram, sem margem 

para interpretações ou abordagem analítica e nem contextualização. O repórter age 

como espelho que apenas reproduz para o leitor o fato conforme ele se deu. Sobrevive 

a esta crítica, e com certo fôlego, a exigência do equilíbrio entre as fontes, que garante 

na narrativa a pluralidade das versões. Essa sobrevivência se deve ao fato que embora 

pertença às regras da objetividade com a finalidade de montar a narrativa fielmente a 

partir de versões confrontadas entre si, o que lhe garante mais identidade com o real,  

permite noutro sentido, também obter elementos de contextualização que vão encadear 

os diversos aspectos e dar maior compreensão analítica.  Sendo assim a diversidade 

de fontes atende ao rigor da objetividade e também ao outro modelo, o da interpretação 

dos fatos.

A objetividade que os críticos da Teoria do Espelho admitem é menos formal e 

não  faz  a  mera  reprodução  de  fatos.  Nesse  modelo  ela  sobrevive,  mas  não  pode 

prescindir do método de verificação. Aqui, a narração objetiva deve priorizar a busca de 

sentido,  nem  sempre  obtida  apenas  através  de  métodos  e  regras.  No  jornalismo, 

construir sentido é reduzir incertezas e isso é buscado através de mediações que o 

repórter faz com suas fontes, através de entrevistas, interpretações de documentos, 

relatos, provas, contraprovas e a própria carga de experiências pessoais. Como se vê, 

é uma tarefa bem maior.  

Ser objetivo, livre do tratamento mecânico sobre um “objeto” é tentar 
entender o sentido dos fatos - a relação com o outro e com o mundo – 
que depende de verificação, tendo o público por horizonte, respeitando 
o que verificou, viu e testemunhou (PEREIRA JÚNIOR, 2006b p.55).
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É imprescindível compreender que é responsabilidade do jornalista oferecer uma 

abordagem mais ampla possível do fato, de forma que permita oferecer a compreensão 

do seu contexto:

Os  fatos  escolhidos  por  determinado  narrador  não  existem 
isoladamente, mas são resultados de uma série de eventos. O trabalho 
jornalístico  será  o  de  explicar,  da  melhor  maneira  possível,  o 
encadeamento  dos  eventos  que  produziram  um  fato  considerado 
relevante (ARBEX JR, 2001, p.108).

 
Para isso o primeiro passo é obter o máximo de informações sobre o fato, a partir  

das mais diversas fontes. É necessário chamar a atenção para essa compreensão do 

contexto.  Nenhum  jornalista  poderá  escrever  sob  um  universo  que  não  domina. 

Contrário a teoria do espelho que exige imparcialidade e impessoalidade e a narrativa a 

partir  de regras  textuais  que funcionam como reflexo  puro e simples,  o  método da 

verificação  requer  a  montagem  desse  entendimento  do  contexto  para  que  o  fato 

descrito ocupe seu lugar no tempo e no espaço e possa ser recepcionado pelo leitor 

com uma compreensão geral do fato:

O trabalho jornalístico seria, assim, o de explicar o encadeamento de 
eventos  que  produziram  o  fato,  não  falsear  a  sua  ordem,  mas  dar 
legitimidade as suas escolhas ao encadear o evento a outros, também 
legitimados (PEREIRA JÚNIOR, 2006b, p.29). 

Dentre os requisitos desta objetividade menos formal  que pretende,  antes de 

qualquer outra meta,  dar sentido aos fatos,  é que inserimos as regras de como se 

praticar  o  método  de  verificação.  É  da  natureza  da  objetividade  no  jornalismo  a 

exigência de um método operacional, com regras próprias que conduzam o processo 

de apuração e que exija do jornalista um planejamento adequado. É o que Pereira 

Júnior chamou de “disciplina de verificação”: 

O que distinguirá o jornalista serão os passos que der para atingir o 
“disponível” que chamamos de real, seus critérios para não se deixar 
levar por falhas de percepção, pela rotina produtiva, pelo engano das 
fontes.  É  sua  disciplina  de  verificação  (PEREIRA  JÚNIOR,  2006b, 
p.71). 
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Todo fato se apresenta sobre diversos aspectos possíveis de verificação. Dentro 

da seleção que é feita pelo repórter sobre o que será destacado e o que ficará de fora  

da  história,  o  critério  de  escolha  deverá  levar  em  conta  as  informações  que  são 

possíveis de serem validadas ou não. Não é um bom caminho buscar dar sentido ao 

fato  a  partir  de  uma série  de  eventos  que não possam sem confirmados:  narrar  é 

conhecer. 

O jornalista não pode contentar-se com apenas um (ou poucos) dos 
diversos aspectos possíveis da história. É preciso validar a informação 
com pelo menos duas outras fontes. O repórter não pode bancar uma 
informação  sem  confirmá-la.  A  pressa  não  é  desculpa  para  a  má 
apuração (PEREIRA JÚNIOR, 2006b, p.87).

Contra essa pressa se insurge também o jornalista Ricardo Noblat:

A pressa  é  a  culpada,  nas  redações,  pelo  aniquilamento  de  muitas 
verdades, pela quantidade vergonhosa de pequenos e grandes erros 
que borram as páginas dos jornais e pela superficialidade de textos que 
desestimulam a reflexão (NOBLAT, 2002, p.38).

Esse método de verificação alerta sobre a obrigação do narrador na apuração 

dos  dados.  Isso  evita  com  que  ele  possa  reverberar  com  exagero  as  mínimas 

informações, sem nenhuma comprovação, justamente por falta de fontes. 

Conforme Ramos e Paiva é necessário que o jornalista tenha conhecimento dos 

fatos que está informando, assim como discernimento para filtrar as informações das 

fontes. Caso haja esta falta de cuidado podemos ter um texto sem conteúdo analítico 

que  venha  a  permitir  a  compreensão  das  causas  do  aumento  da  violência  e  a 

necessidade de controle dos seus efeitos.

Pessoas que entendem pouco do que estão falando orientam-se 
por  profissionais  que  entendem  menos  ainda  do  que  estão 
tratando.  O  resultado  é  desinformação  e  ausência  de  uma 
perspectiva mais analítica que leve a compreensão da violência 
a  partir  de  um quadro  de  referência  mais  amplo  (RAMOS E 
PAIVA, 2007, p.26).
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Esse entendimento sobre objetividade que estamos defendendo na apuração da 

notícia se opõe aos procedimentos que desembocam na notícia sensacionalista e sua 

necessidade de uso de lente de aumento. Na objetividade dos manuais de redação, seu 

foco não é o contexto, nem um método de verificação. Na notícia sensacionalista, a 

mira se volta para eventos isolados dentro da história, que ofereçam maior carga de 

emoção  e  que  serão  explorados  em detrimento  de  informações  que  mereciam ser 

apuradas  e  que  ofereceriam  maior  entendimento  do  contexto  da  notícia  e  maior 

possibilidade do leitor conhecer o fato sobre um ângulo mais aberto. A regra fechada 

dos manuais e o sensacionalismo confrontam-se com esta objetividade reflexiva.

Contrapõe-se  ainda  a  isso  e  entrelaça-se  com  a  linha  sensacionalista,  o 

reducionismo da informação num eterno conflito entre o bem e o mal. No jornalismo 

policial, objeto deste estudo é muito comum à representação de dois pólos na notícia, o 

pólo do bem, geralmente representado pela fonte oficial, seja o policial, o delegado ou o 

juiz e o pólo do mal, geralmente representado pelo sujeito que vai para a prisão. A 

definição destes pólos atende aos requisitos sensacionalistas da “novelização” do fato,  

dividido entre bons e maus, incentivando o leitor a escolher um dos lados. 

Estas constatações são abordadas por Arbex Jr. (2001) num capítulo que ele 

chamou de “Desinformação Programada”. Para o autor os meios de comunicação têm 

conceitos próprios sobre fatos e coisas e sempre vão descrever determinados fatos a 

partir destes conceitos. Assim um determinado jornal que sistematicamente apresenta 

Hugo Chavez1 como ditador na Venezuela, jamais vai tratar de um fato referente aquele 

governo  que  não  seja  por  esta  ótica.  Aplicando-se  este  entendimento  as  linhas 

editoriais do jornalismo policial de alguns jornais, jamais os fatos serão contados pela 

visão predominante do “pólo mal”  da  história.  As  fontes oficiais  sempre tenderão a 

ocupar o pólo do bem, assim como o próprio jornal. 

A  tendência  sensacionalista  preocupa  ainda  levando-se  em  conta  a 

compreensão que a  “verdade da notícia  é  a  verdade daquilo  que o  texto  afirma a 

respeito  do  fato”  (ARBEX,  2001,  p.231).  O  narrador  há  de  se  preocupar  com sua 

responsabilidade de ser o canal que vai contar o fato ao leitor. Para este, a verdade 

1 Hugo Chavez, presidente da Venezuela, exercendo o segundo mandato consecutivo e que recentemente aprovou 
mudança na Constituição que lhe permite candidatar-se a reeleição indefinidas vezes, abrindo a possibilidade de 
perpetuasse no poder. . 
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será uma só, reproduzida a partir da narrativa que recebe. Confrontado mais tarde com 

informações que desmintam ou distorçam esta verdade, o leitor construirá uma rejeição 

para com sua fonte, o jornal. Sabe-se que o leitor escolhe seu jornal preferido a partir 

de  uma  série  de  conceitos  criados  na  prática  diária  da  leitura.  A  construção  da 

credibilidade do jornal está ligada a esta série de conceitos criada pelo seu público. As 

verdades que o jornal retrata, o leitor as corrobora, sustentando-se numa forte relação 

de confiança. Daí a grande responsabilidade do jornalista na apuração da notícia, pois 

sua  veracidade  será  elemento  construtivo  da  credibilidade  do  jornal  para  o  qual 

trabalha.  

Ao  comprar  o  periódico  de  sua  preferência,  todo  leitor  tacitamente 
confia que o repórter seja sua testemunha dos fatos. O jornalista vê a 
“realidade”  em  seu  lugar  e  deverá  traduzir  tudo  com  fidelidade, 
respeitando o que viu (PEREIRA JÚNIOR, 2006b, p.35).

Nesse sentido também escreveu Noblat que “não cabe ao jornalista transferir 

dúvidas ao público. Ele tem que apurar cada contradição entre as fontes até que a 

incongruência  de  versões  seja  descartada...”  (NOBLAT,  2002,  p.32).  Realmente  dá 

trabalho descobrir a notícia, sempre é mais fácil apenas a tarefa de registrar a notícia a 

partir  das  fontes  mais  acessíveis.  Porém,  o  repórter  deve  lembrar-se  que  seu 

compromisso é oferecer ao leitor uma visão plural do fato que é único, mas, encadeado 

com outros fatos. 

A conduta do jornalista só poderá ser a de quem busca uma única e 
exclusiva ‘verdade’. Mas com espírito aberto para não cegar diante de 
evidências  contrária  ou  ignorar  a  pluralidade  de  versões  possíveis 
(NOBLAT, 2002, p.73). Grifos do autor. 

3.2 O uso das fontes

Na tarefa de validar suas informações um dos maiores desafios do repórter é  

com  relação  ao  aproveitamento  de  suas  fontes.  Elas  são  imprescindíveis  para  o 

equilíbrio da notícia, para assegurar que toda informação possa ser verificada de forma 

correta.  Vamos nos basear nas referências de Traquina (2001) e Lage (2001) para 
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analisarmos esta relação do repórter e suas fontes. Traquina, no “Estudo do Jornalismo 

no Século XX” destaca alguns caminhos para avaliação das fontes. Essa é uma tarefa 

necessária para que o repórter possa atribuir valor às informações recebidas e possa 

trabalhar sua validação. 

Dentre esses caminhos ele cita a hierarquia da autoridade, a produtividade e a 

credibilidade.  A observância da hierarquia se aplica geralmente na busca de fontes 

oficiais. Quanto mais alto o posto hierárquico na ligação da fonte com a informação que 

se busca, maior a possibilidade de se obter informações mais qualificadas.  Sobre a 

produtividade, Traquina relaciona as rotinas produtivas das redações e a necessidade 

de não se perder tempo com fontes que não rendem informações “quentes”. Fontes 

produtivas  são  aquelas  capazes  de  oferecer  dados  importantes  para  o  fato  em 

averiguação.  Sobre a credibilidade, o autor destaca que na relação entre repórter e  

fonte este vai atribuindo graus de confiança a partir de informações já recebidas em 

outras apurações e já validadas. O repórter atribui pontos de credibilidade a cada uma 

de suas fontes a partir das experiências que tem com ela.

Em “A reportagem: teoria e técnicas de entrevista e pesquisa jornalística” o autor 

destaca um aspecto que nunca deve deixar de ser observado pelo narrador: “As fontes 

tendem a destacar os detalhes que estão de acordo com suas crenças sobre as razões 

do acontecimento e omitirão o que contrariam essa crença” (LAGE, 2001, p. 34).  O 

repórter  deve  atentar  para  esta  parcialidade  e  aplicar  suas  ponderações  sobre  as 

informações  que  recebe.  Diz  Lage  que  uma  vítima  de  agressão  sempre  tende  a 

descrever o agressor com maior compleição física que o real. No caso em estudo, a 

“Operação Via Salária”, os ensinamentos do autor nos levam a concluir que  sendo a 

fonte  um  delegado  de  polícia,  este  tenderá  a  explicar  os  fatos  a  partir  de  suas 

convicções que vão certamente constar no inquérito policial. Quanto aos acusados, a 

tendência é que dêem informações que apontem para suas inocências. 

3.3 Questões éticas e legais 

O  jornalismo  policial  não  requer  um  debate  apenas  sobre  as  questões 

relacionadas  com  a  apuração  da  notícia.  Por  retratar  fatos  que  estão  geralmente 
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codificados na legislação penal brasileira, necessita do conhecimento legal para que 

direitos  e  deveres  sejam preservados.  E  por  tratar  com situações  que  envolvem a 

dignidade humana,  requer  também um olhar  sobre  a  ética  profissional.  Vamos nos 

deter inicialmente sobre a área legal.

Entre  as  mais  importantes  garantias  do  cidadão  brasileiro,  presentes  na 

Constituição,  estão  o  amplo  direito  de  defesa  e  o  devido  processo  legal.  Nenhum 

cidadão pode ser condenado sem exercer o seu direito de se defender daquilo que está 

sendo acusado e sem que se  esgotem todos os  recursos possíveis  num processo 

judicial. A Constituição também alude a presunção de inocência, pela qual o réu deve 

ser  presumido  como  inocente  antes  de  efetivamente  julgado  e  condenado.  Esses 

princípios constitucionais exercem função de alicerce do sistema democrático, pois no 

centro de todos os procedimentos judiciais o réu mantém sua integridade. 

Artigo 5º 
Incisos  LV  -  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou 

administrativo,  e  aos  acusados  em  geral  são  assegurados  o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Inciso LVII: ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória;

Inciso LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem  o  devido  processo  legal;  (CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL – Edição 1998).

A imperiosa ordenança constitucional impede que previamente um acusado seja 

tratado legalmente e moralmente de forma como já tivesse sido condenado. O sistema 

legal brasileiro abrange três níveis de decisão em instâncias diferentes, cada uma com 

possibilidades de diversos recursos, que podem em qualquer fase reverter decisões 

anteriores. Desta forma, o processo só se encerra com a decisão transitada em julgado, 

momento pelo qual não é possível mais a reversão. Até esta fase, há de se garantir ao 

réu a presunção de inocência. O jornalista que faz a cobertura policial tem que seguir o  

preceito jurídico e tratar seus personagens pela condição relativa de acusados até que 

a sentença transite em julgado.  No episódio da “Operação Via Salária” quando um dos 

jornais qualificou os acusados presos de “fraudadores” houve flagrante desrespeito á 

lei.
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Algumas  perguntas  surgem  quando  se  aborda  a  cobertura  jornalística  da 

operação que resultou na prisão provisória de vinte e três pessoas. Considerando  que 

as  prisões efetuadas eram provisórias  procurou-se ter  o  cuidado em apresentar  os 

envolvidos  apenas  na  condição  de  suspeitos?  As  reportagens  procuraram  evitar  a 

condenação  prévia  dos  suspeitos?  Praticou-se  o  jornalismo sensacionalista?  Houve 

validação das informações da Polícia Federal por parte do repórter? Após os presos 

serem  liberados  foram  procurados  para  darem  suas  versões  para  os  fatos?  A 

reportagem teve continuidade para verificar a seqüência das investigações e reparar os 

danos às imagens dos que foram considerados inocentes? 

O  material  jornalístico,  independente  de  ser  da  área  policial,  requer  a 

observância de alguns critérios na elaboração de suas reportagens que passam por 

regras de procedimentos do fazer jornalístico até obediência a princípios éticos que 

devem se impor e nortear todo o processo, desde a fase de investigação, a produção 

do  texto,  até  os  critérios  de  edição  da  notícia.  Além  da  esfera  legal,  que  se 

ultrapassada, pode resultar em processos judiciais contra os jornalistas, há a esfera 

ética, auferida pela avaliação que o próprio jornalista, seus colegas de redação e seu 

leitor fazem da forma como a notícia foi apresentada. 

O jornalismo é um campo de aplicação da ética, mas, é também uma 
disciplina de verificação instrumental. Só fará sentido da inserção entre: 
desempenho técnico (cujo terreno é o verificável); e compromisso ético 
e  humanístico  (seu  horizonte  é  a  cidadania).  (...)  Daí  as  qualidades 
éticas do trabalho serem também técnicas (apurar mal, escrever mal, 
trabalhar  mal  é  necessariamente  ser  antiético  (PEREIRA  JÚNIOR, 
2006b, p.13).

Ainda segundo Pereira Júnior a apuração é a matiz do estilo no jornalismo e só 

pode ser realizada com critérios éticos. O autor citando Eugênio Bucci, em “Sobre ética 

e Imprensa” diz que há três níveis possíveis de transparência no veículo:
1) do jornalista para consigo mesmo – o conhecimento que cada um é 
capaz de ter de si, seus valores e convicções. 2) Do jornalista para com 
seus colegas e chefes – cultivar  o diálogo no contato cotidiano com 
quem  trabalhamos  torna  possível  compartilhar  os  conflitos  de 
consciência. 3) Do veículo para com o público – disposição de revelar e 
debater  episódios  que  envolvam  conflitos  de  interesses  (PEREIRA 
JÚNIOR, 2006b, p.38).     
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        Seja pelos princípios que regulam a profissão de jornalista,  seja pelo 

respeito à legislação brasileira, sempre é importante observar o cuidado do repórter na 

construção da sua versão para o fato, se há no texto a verdade dos fatos ou a verdade 

do repórter, ou se não há verdade, condicionada a uma má apuração. 

        Conforme Christofoleto, abordando a ética na apuração da notícia, em 

“Criminalização de vítimas na imprensa: considerações sobre a ética jornalística2”,  é 

fundamental  que no jornalismo policial  se busque sempre ouvir  as versões para os 

fatos, das duas fontes: 

No jornalismo é preciso ouvir o outro lado, mesmo que ele aparente ser 
culpado do que é acusado, mesmo que insista em mentir, contrariando 
a lógica e os fatos; mesmo que seu comportamento seja condenável, 
desprezível  e  repugnante.  Registrar  a  outra  versão  é  obrigação  do 
jornalista, não por flexibilidade, complacência ou compaixão, mas, por 
dever moral (CHRISTOFOLETO, 2005, p.35). 

Portar-se eticamente na apuração da matéria não se consegue apenas com o 

imperativo dos manuais de redação, é antes de tudo uma atitude pessoal. Embora seja 

possível  para  o  público  tecer  análises  sobre  o  conteúdo  ético  de  determinada 

reportagem (na cobertura  da Operação Via  Salária  nos dois  jornais  de  Mossoró,  é 

possível  discutir  sobre alguns textos  e a conduta ética ou anti-ética dos repórteres, 

como o uso do termo “fraudadores” para identificar os acusados ou na exposição das 

imagens dos presos algemados) essa será sempre uma avaliação que começa sendo 

feita pelo próprio repórter. É sua consciência que deve lhe acusar.

O relacionamento ético de um repórter deve se dar com a sua fonte, com seus 

superiores e com seu leitor. Pereira Júnior lembra que o cuidado ético para com o outro 

significa respeito tanto à pessoa entrevistada quanto a quem consome a informação, 

uma distinção nem sempre clara, ainda mais em eventos trágicos. O compromisso com 

a ética funciona como um freio para evitar exageros. “A urgência de não perder uma 

informação está a um passo de coberturas ofensivas e insensíveis”, ressalta Pereira 

Júnior (2002) em “Guia para a edição jornalística”.

2 Artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências da Comunicação São Paulo. Volume XXVIII, nº 1, 

janeiro/junho. 2005.
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Como fazer essa checagem ética na apuração e na produção do texto? O autor 

estabelece uma regra que pode guiar o jornalista na avaliação do seu procedimento 

ético. O autor chamou-a de regra da reciprocidade, pela qual  não devemos fazer a 

ninguém o que não queremos que nos façam. Essa reciprocidade é aplicada a fonte, 

aos personagens da notícia, ao leitor e a sociedade em geral. 

Antes  de emitir  um julgamento  sobre  como se  comportar  ante  uma 
determinada  questão,  uma  pessoa  ética  é  levada  a  colocar-se  na 
posição dos vários personagens envolvidos na situação e posicionar a 
questão sobre diversos ângulos.  Se somos os beneficiados de hoje, 
devemos  encarar  situações  similares,  mesmo  as  que  ainda  não 
ocorreram,  pensando  também  na  posição  de  quem  se  prejudica 
(PEREIRA JÚNIOR, 2006a, p.54).

A regra da reciprocidade pode muito bem ser aplicada para avaliar a cobertura 

jornalística na Operação Via Salária. Ela evitaria os deslizes, tanto legal, quanto moral. 

Baseando-se predominantemente numa única fonte, os jornalistas sabiam que estavam 

ouvindo apenas uma versão da história. A vivência no jornalismo policial deve ter lhes 

ensinado que os resultados dos inquéritos policiais nem sempre se transformam em 

condenações judiciais. Nos casos em que requerem denúncia pública, muitos inquéritos 

sequer chegam a isso, rejeitados que são pelo Ministério Público. E mesmo quando se 

transformam em ações judiciais, para que resultem em condenações transitadas em 

julgado,  é um longo caminho.  Daí,  o  cuidado prévio  do repórter  no tratamento aos 

acusados e na apuração da notícia, aplicando ponderações às informações oficiais, sob 

pena de acarretar graves danos a imagens dos acusados, que porventura venham a ser 

inocentados nas fases seguintes do inquérito policial. No campo legal, tal erro resultaria 

fatalmente em ações judiciais por danos morais, como foi o caso do exemplo da Escola 

de Base, em São Paulo; no campo da ética, afetaria a credibilidade do próprio repórter 

e do jornal para o qual trabalha.

39



4 Conclusões

Os  dois  jornais  de  Mossoró,  objetos  deste  estudo,  priorizaram  em  suas 

coberturas sobre a Operação Via Salária a fonte oficial, no caso a Polícia Federal, como 

base  para  todas  as  reportagens  veiculadas  no  período  da  nossa  análise.  Nas 

reportagens dos jornais há uma clara aprovação do trabalho feito pela Polícia Federal e 

uma  falta  de  preocupação  em  ouvir  o  outro  lado  da  notícia,  o  que  resultou  num 

sentimento junto à opinião pública de culpabilidade dos suspeitos presos na operação.  
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Em  nenhuma  reportagem  há  questionamentos  sobre  a  veracidade  das 

informações  oficiais.  Nem  mesmo os  excessos  são  questionados,  como  o  fato  da 

Polícia  reservar  um ginásio  de  esportes  com capacidade  para  4  mil  pessoas  para 

receber apenas 23 presos.

Quanto aos acusados, estes tiveram suas fotografias expostas nas capas dos 

jornais, foram alvos das câmeras, flagrados algemados pelos cinegrafistas, colocados 

em  fila  indiana  sendo  levados  para  o  cárcere,  subjugados,  expostos  á  prévia 

condenação  popular.  “Presos  sob  vaias  da  multidão”,  diziam  as  manchetes.  Sem 

dúvida,  tiveram suas  imagens  comprometidas  pelo  conteúdo  das  reportagens.  Não 

estamos nos reportando a culpabilidade ou não dos suspeitos, apenas ao tratamento 

jornalístico  que  receberam,  dada  a  condição  jurídica  em  que  se  encontravam  no 

momento das reportagens, ou seja, enquanto acusados num processo de investigação 

movido pela Polícia Federal.

O jornalismo policial tem como dever refletir sobre o tipo de leitor que ele quer 

construir: um leitor-cidadão, ciente de seus deveres e direitos e com capacidade crítica 

de se posicionar diante do noticiário ou um mero leitor-consumidor, que deseja apenas 

a notícia objetiva, olha apenas as manchetes, passa a vista rapidamente no lide, sem 

tempo para uma análise do conteúdo da notícia.  

Caso a resposta seja pela formação de uma massa crítica sobre a violência em 

toda sua complexidade, então o noticiário policial deve ser repensado porque tem que 

ter abordagem bem mais ampla do que a simples narrativa factual. Ele deve ajudar 

também a  pensar  a  violência  pelas  suas  causas  e  conseqüências  e,  diante  desta 

responsabilidade, começar a repensar o próprio papel do jornalista na cobertura desta 

violência. 

Caso  contrário,  sendo  a  opção  pelo  leitor-consumidor,  então  as  reportagens 

policiais  continuarão se pautando pelas manchetes que se preocupam apenas pela 

busca de vendagem de mais  jornais  ou  pela  simples  obtenção de mais  pontos  de 

audiência. 

A  cobertura  jornalística  que  se  preocupa  com  o  senso  crítico,  ajudaria  a 

sociedade a refletir.  E, principalmente, acarretaria em mais responsabilidade por parte 

do jornalista na produção do material que oferece ao público.    
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Na verdade, alguns passos estão sendo dados nesse sentido. Em vários jornais 

do Sul e Sudeste do País, tais como Folha, Estadão, O Globo, entre outros, houve uma 

mudança no tratamento dada a editoria de Polícia.   Uma constatação é que o cerco se 

fechou sobre os jornais “espreme que sai sangue”. Se de um lado temos o fenômeno 

da violência urbana que se multiplicou e se tornou mais complexa, por outro, podemos 

comemorar o fato que é cada vez menor o número de impressos que fazem a cobertura 

policial na base dos recursos sensacionalistas e das noções apelativas. 

Os principais jornais deixaram de utilizar fotos explícitas, e mesmo os 
mais populares evitam recomendar que a polícia elimine criminosos ou 
desrespeite direitos para combater o crime. Fatos emblemáticos dessa 
tendência foram o fechamento de um ícone do jornalismo apelativo, o 
Notícias Populares, de São Paulo, em 2001, e a reformulação editorial 
de O Povo, do Rio de Janeiro, em agosto de 2006 (RAMOS E PAIVA, 
2007, p.16).

Contudo, paralelo a esta redução de espaços para o “sangue” das manchetes 

policiais nos grandes jornais, as mudanças poderiam ser mais significativas se outros 

obstáculos  estivessem  sendo  superados.  Um  deles  é  a  centralização  da  fonte  da 

informação na polícia. Falta à busca de fontes alternativas, que além do factual, ajudem 

a refletir  a violência num contexto  mais amplo.  Uma outra vertente  a ser  analisada 

dentro  do  contexto  de  desafios  a  serem  superados,  os  jornais  concentram  sua 

cobertura nas reportagens sobre os crimes, abrindo mão das temáticas voltadas para a 

discussão sobre a segurança pública.
Uma das críticas mais constantes à polícia é a de que ela corre atrás do 
crime, sem capacidade de preveni-lo com planejamento e inteligência. 
A cobertura jornalística, mesmo a dos melhores jornais do país, padece 
em certas medidas dos mesmos problemas.  Na maior parte do tempo, 
ela corre atrás da notícia do crime já ocorrido ou das ações policiais já 
executadas, mas tem pouca iniciativa e usa timidamente a sua enorme 
capacidade  de  pautar  um  debate  público  consistente  sobre  o  setor 
(RAMOS E PAIVA, 2007, p.25).

Por outro lado, os danos às imagens das pessoas, concretizados em casos como 

a Escola de Base e a Operação Via Salária, conforme se constatou nesse estudo, e em 

inúmeras  outras  reportagens  policiais,  nos  remete  a  preocupação  imediata  com  a 
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correta apuração dos fatos. Se num sentindo maior devemos  aproveitar o jornalismo 

policial para debater a segurança num contexto mais amplo, num sentindo restrito é 

preciso ir revendo procedimentos que no somatório geral acabam por contribuir para 

uma realidade que precisa ser transformada. 

A possibilidade de crítica reside em escapar as armadilhas da sedução, 
para  que  se  possa  reconstruir  a  história  segundo  uma  perspectiva 
pluralista  e não autoritária.  A já  consagrada idéia  de ouvir  as vozes 
emudecidas  e  dar  visibilidade  aos  vultos  e  fatos  tornados  invisíveis 
pelos  vitoriosos ganha  uma nova urgência  e  amplitude  (ARBEX JR, 
2001, p.269). 

A preocupação em oferecer qualidade na informação e não quantidade e em 

diversificar as fontes, nos remete para um cuidado especial com a apuração. Expandir  

além da fonte oficial,  ouvir  fontes alternativas que ofereçam outros cenários para a 

montagem  do  quebra  cabeça  do  contexto  são  caminhos  que  não  devem  ser 

esquecidos.  Trata-se  de  um  processo  de  completa  revisão  dos  moldes  atuais  da 

cobertura dos fatos policiais

Essa revisão já conta com alguns passos, como o que está ocorrendo dentro de 

vários jornais com o fim das editorias fixas na área policial. Jornalistas que estão há 

anos  dedicados  apenas  a  esta  área,  que  já  estabeleceram relações  de  interesses 

mútuos com as fontes oficiais estão sendo substituídos. Os editores estão entregando 

as pautas aos repórteres que cobrem notícias gerais,  assegurando assim a quebra 

desta  rotina  dentro  das  redações.  As  diferentes  visões  dos  repórteres  que  cobrem 

diversas editorias,  com suas cargas de experiências e falta  de contato fixo  com as 

fontes policiais, permitem uma cobertura menos restrita. 

Uma outra vertente é o tratamento dos personagens. Aqui aplica-se uma regra 

bem simples: acusado não é condenado. Desta forma, será observado pelo repórter 

que as apurações em inquéritos policiais são a fase primeira de um longo processo e 

que nessa fase o direito de defesa ainda não é exercido. Respeitar o direito do acusado 

na preservação de sua imagem, remete a um visão humanizada do personagem. 

O primeiro grande procedimento é o humanizador que é o tratamento 
dado  às  pessoas  no  noticiário.   Buscar  o  máximo  de  ângulos  e 
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nuances, não só para os sujeitos como para as situações abordadas, 
humaniza um relato jornalístico. (PEREIRA JÚNIOR, 2006b, p.99)

Por fim, para que o jornalismo policial adote linhas mais críticas ao sistema e 

aponte para debates sobre a violência em seus diversos aspectos, não se pode deixar 

de realçar o papel  da mídia enquanto sua capacidade de agendamento. A reflexão 

proposta a partir das reportagens policiais pode resultar em agendamentos de debates 

para a formulação de políticas públicas para entender e enfrentar os problemas gerados 

pela violência.  Para isso as pautas devem ir além da simples cobertura dos crimes 

ocorridos  ou  das  operações  policiais.  Devem  conter  alternativas  de  fontes,  sejam 

aquelas que abordem estudos sobre o tema, que tenham pesquisas desenvolvidas, que 

conheçam estatísticas existentes, enfim, que possibilitem a criação de um debate mais 

qualificado.  

Resumindo as conclusões deste estudo, é possível encontrar caminhos para que 

o jornalismo policial cresça em qualidade. O primeiro passo é sem dúvidas um esforço 

para melhorar a apuração das notícias, garantindo o equilíbrio entre as diversas fontes, 

gerando capacidade de oferecer subsídios para uma visão mais ampla do contexto em 

que  os  fatos  acontecem.  Sem medo de  exercer  uma maior  crítica  ao  aparelho  de 

segurança, buscando apontar suas deficiências e necessidades de mudanças.

É  imprescindível  que  os  editores  e  repórteres  combatam  as  parcerias 

promíscuas com as fontes oficiais, onde a polícia se credencia junto ao repórter como 

fonte  privilegiada  em  troca  de  informações  que  atendem  apenas  ao  seu  próprio 

interesse. Neste campo se impõem as questões éticas e jurídicas. A cobertura policial,  

por se tratar de fatos que muitas vezes todos querem virar as costas, não pode merecer 

menor atenção ética dos profissionais envolvidos. O mínimo conhecimento jurídico deve 

ocorrer na etapa de qualificação, para que os repórteres saibam do que estão falando e 

como se posicionar  diante  das questões legais.  Esta  cobertura mais  qualificada da 

violência tende a resultar na produção de textos que proporcionem maior capacidade 

de identificar causas e efeitos do problema. 

Torna-se fundamental nesta política de equilíbrio entre as fontes na apuração do 

jornalismo policial, o tratamento humanitário dado aos personagens da notícia. Todos 

são  inocentes  até  que  se  prove  em  contrário.  Muitas  das  vezes  os  presos  nas 
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operações policiais sequer tiveram o direito de se defender. É necessário cuidado com 

esse  tratamento  dado  a  quem  é  apenas  acusado  de  algo  e  isso  ainda  não  está 

provado.  É uma situação condicional  de  acusação,  portanto,  exige-se  nesta  fase o 

máximo de atenção com os termos e exposição do personagem.

Existem ainda outros caminhos que possibilitem um debate mais amplo sobre 

causas e conseqüências da violência. Esse debate deve ser sempre o objetivo de quem 

faz a cobertura da área policial. Que suas narrativas não se tornem apenas a descrição 

de fatos, mas, contextualizando-os dentro de uma realidade de violência urbana cada 

vez mais complexa, despertando a sociedade para debates e busca de alternativas.

Esta  fomentação  ao  debate  público  provocará  por  consequência  uma  maior 

consciência do público para a cobrança de políticas públicas que consigam enfrentar o 

problema da violência de forma mais eficaz. 

As pautas do jornalismo policial poderão servir de agendamento para formulação 

destas políticas. Desta forma, quando se aborda com maior profundidade, por exemplo, 

a superlotação das cadeias públicas, não se estará apenas narrando fatos como fugas 

de preso ou violência nas prisões, mas alertará sobre a necessidade de discutir com 

maior profundidade o sistema prisional do Pais. 

Uma alternativa de mudança na cobertura dos fatos policiais é a ampliação das 

pautas  para  além dos  fatos  do  cotidiano.  Pautas  como  estudos  sobre  a  violência, 

debates  públicos,  estatísticas  sobre  o  problema,  podem  ajudar  no  debate  com  a 

sociedade. Essa mudança de linha editorial será essencial para despertar no leitor uma 

maior  consciência sobre o problema e,  por  conseguinte,  maior  interesse em cobrar 

soluções. 

Resumindo, apontamos como caminhos para a busca do equilíbrio das fontes no 

jornalismo policial e para a promoção de um jornalismo que fomente maior discussão 

sobre a complexidade da violência em nosso meio:

 Rodízios na editoria de polícia.

 Cuidado com o tratamento dos personagens.

 Adoção de linhas críticas ao sistema, com o método de verificação.

 Combate às parcerias promíscuas com as fontes oficiais.

 Textos que proporcionem maior capacidade de identificar causas e efeitos. 
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 Capacidade de agendamento para formulação de políticas públicas.

 Pautas com estudos sobre a violência,  debates públicos,  estatísticas sobre o 

problema.

4.1 Os resultados legais da Operação Via Salária 

PF comete erro grosseiro e causa prejuízo irreparável
A  impressão  que  a  PF  passa  é  que  seu  trabalho  é  puro, 

cristalino, verdadeiro. Irretocável! Mas isto não é verdade. É o que ficou 
bem claro na Operação Via Salária. A PF erra. Erra feio e grosseiro e 
parte dos advogados colaboram com o absurdo protagonizado por ela, 
causando prejuízo irreparável a pessoas inocentes. É o caso da prisão 
de José Luiz de Oliveira, de Grossos.Eis a história.

Zé Luiz vendeu um terreno para Antonino de Souza Cardoso, o 
verdadeiro fraudador do INSS, por R$ 30 mil. Antonino, um farsante que 
é, aproveitando-se do fato de Zé Luiz ser  analfabeto, pagou o terreno 
com  um  cheque  nominal  ao  próprio  Antonino.  A  filha  de  Zé  Luiz, 
revoltada,  ligou várias vezes para cobrar de Antonino,  que já estava 
com o celular  grampeado pela  PF.  A PF supôs que Zé Luiz  estava 
envolvido com Antonino e o prendeu. Não tiveram o trabalho se quer de 
ouvir  direito  as  conversas  telefônicas.  E  era  tão  fácil  comprovar  a 
inocência de Zé Luiz que dá até raiva relatar este fato. Bastava um dos 
134 agentes da PF ir lá e perguntar. Poderia ser disfarçado. Um simples 
pergunta  evitaria  constrangimento  tão  grande  a  uma  pessoa  tão 
simples.  Mas não.  A PF foi  lá  e o prendeu para fazer  volume.  Não 
levaram em conta que prendendo um inocente destruiriam sua imagem 
de um homem de 68 anos, honesto e trabalhador, como sempre foi, e 
que jamais seria capaz de tamanha artimanha.A PF também não levou 
em consideração as conseqüências mais graves que poderiam causar e 
causaram. 

NOTA DO BLOG:  Um dos delegados, em conversa reservada 
comigo, disse taxativamente, ainda no dia da prisão, que ao ver a figura 
séria e atordoada de seu Zé Luiz, teve a certeza de que se tratava de 
um inocente. "Este com certeza no máximo é uma vítima, certamente 
não  praticou  nada",  reconheceu. Porém,  o  deixou  cinco  dias  na 
prisão.  E agora, quem vai pagar por esse erro e como a imagem de Zé 
Luiz será resgatada?

Prisão fez filha de Zé Luiz perder o filho de oito meses 
Para quem pensava que o prejuízo moral e financeiro que Zé 

Luiz sofreu com a 'ação' desastrada da PF semana passada era o fim, 
não imaginava que o pior ainda estava por vir. Mais precisamente nesta 
segunda-feira.  A dona-de-casa Ivaneide Oliveira, de 32 anos, filha de 
Zé  Luiz,  estava  grávida  de  oito  meses  e  perdeu  a  criança 
em conseqüência do trauma da 'ação' policial na madrugada de quinta-
feira para prender o seu pai, comprovadamente inocente. A tristeza de 
Zé Luiz ainda na prisão ao saber da morte do neto, não o levou ao 
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desespero (grito, por exemplo). Mergulhou num silêncio profundo. Nem 
isso comoveu os delegados da PF, que só o soltaram quando terminou 
a prisão temporária de cinco dias.  Saiu como homem. Não entregou 
ninguém,  até mesmo porque não tinha como,  pois  de nada  sabia.  É 
inocente. Zé Luiz trabalhou sua vida inteira para criar oito filhos. Pagou 
seus  impostos  para  ter  saúde,  educação  e  segurança.  Mas  o  que 
ganhou  foi  o  contrário.  Não  teve  e  não  tem  serviços  de  saúde  e 
educação.  E o  pior  é que àqueles  que deveriam protegê-lo,  fizeram 
exatamente o contrário. Destruíram sua família,  de origem humilde e 
trabalhadeira. E os delegados da PF, neste caso especial Mário Sérgio 
e Angelino Oliveira, se quer tiveram a humildade dos homens para pedir 
desculpas  a  um  homem  de  caráter  e  respeitado  na  comunidade 
onde eles  o  envergonharam.  A  ‘ação’  da  PF  deixou  a  população 
indignada, ao ponto de se manifestaram de diversas formas. Perderam 
o medo da polícia e passaram a vê a PF com outros olhos, os olhos do 
descrédito.  O  que  está  escrito  está  embasado  com  provas 
contundentes.  
(Blog  de  Evânio  Araújo,  Mossoró  –  RN,  2009,  disponível  em: 
http://evanioaraujo.zip.net/arch2007-10-07_2007-10-13.html).  Acesso 
em: 28 de junho de 2009). 

A  narrativa  acima  é  uma  das  muitas  conseqüências  na  vida  das  pessoas 

envolvidas pela ação policial denominada de “Via Salária”. Só no exemplo de um único 

envolvido, uma vida perdida e uma vida destruída. O personagem acima descrito pelo 

blog de Evânio Araújo foi inocentado das acusações, sequer consta entre os indiciados 

pela Polícia Federal no encerramento do inquérito policial que seguiu para o Ministério 

Público. 

Um  outro  episódio  é  que  durante  os  dias  em  que  esteve  preso,  um  outro 

acusado, um ex-vereador de Mossoró, sofreu um enfarto e teve que ser hospitalizado 

às pressas sendo atendido pela emergência médica. Recuperou a saúde, quanto aos 

danos a sua imagem, nem tanto. 

No dia 28 de agosto de 2009 os jornais publicaram reportagens  sobre a situação 

atual das investigações que resultaram na operação “Via Salária”.  Quase dois anos 

depois, constatou-se que os procedimentos se encontravam no seguinte estágio.

1. Que a investigação finalmente havia sido concluída pela Polícia Federal e 

o  inquérito  sido  remetido  para  o  Ministério  Público  que em 27 de agosto  de  2009 

apresentou denúncia oficial à justiça.

2. Que  dos  23  acusados  presos  inicialmente  na  Operação  Via  Salária, 

apenas 16 foram indiciados pelo Ministério Público.
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3. Que os oito servidores e dois advogados do INSS presos em outubro de 

2007 como acusados na fraude, continuam trabalhando normalmente e respondem a 

inquérito administrativo que não tem previsão para ser concluído.

4. Que  nenhum  jornal  teve  a  preocupação  de  publicar  os  nomes  dos 

inocentados ou suas histórias, na tentativa de resgatar suas imagens perante o público 

leitor.

5. Que o INSS proibiu todos os seus servidores acusados no processo de 

darem entrevistas para a imprensa, cerceando seus direitos de defesa.

6. Que  a  OAB  não  moveu  nenhum  processo  contra  os  dois  advogados 

acusados na operação e diz que aguarda a decisão da justiça para se pronunciar. Os 

dois continuam exercendo a profissão normalmente. 
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