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RESUMO 

  
Este trabalho de conclusão de curso busca identificar como se verifica o processo de 

construção da identidade do repórter policial a partir de sua autopercepção. 

Buscamos aplicar os conhecimentos adquiridos na academia, ao dialogar com 

alguns autores como Bourdieu (1997), Debord (1997) Traquina (2005), Noblat 

(2004), Periago (2004). Autores que se dedicaram a estudar o universo da 

comunicação. A fundamentação teórica construída a partir desse referencial serviu 

como base para a produção de um livro reportagem que relata e relaciona a 

autopercepção do repórter policial com o exercício profissional e a sua rotina 

produtiva. O livro Sangue de Repórter é o produto desse relatório e conta um pouco 

sobre a vida de profissionais que participaram e marcaram a história da reportagem 

policial no Rio Grande do Norte nos últimos 30 anos, no Jornal, no Rádio e na 

Televisão. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Repórter de polícia, autopercepção, Rádio, TV, Jornal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  
This completion of curse work intends to identify as seen construction of a police 

reporter identity is conceived through its auto-perception. We tried to apply our 

knowledge by using authors that study the communication universe such as Bourdieu 

(1997), Debord (1997) Traquina (2005), Noblat (2004), Periago (2004) and others. 

Authors who have dedicated themselves to study the universe of communication. 

The theoretical foundation constructed through this referential served as basis for the 

production of a book that reports and relates the self-perception of the police reporter 

with his professional exercise and the productive routine. The book Sangue de 

Repórter is the product of this account and tells a little about the life of professionals 

that participated of the history of police report on Rio Grande do Norte in the last 30 

years on Newspapers, Radio and Television. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Police report, Self-perception, Radio, TV, Newspaper. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

 Quando escolhemos trabalhar um livro-reportagem no TCC, a principal 

motivação consistiu na possibilidade de ter maior liberdade no texto, com mais 

detalhes, humanizados e escritos com maior envolvimento entre o repórter e a 

história do personagem. Este tipo de texto é descrito pelos estudiosos da área de 

comunicação como textos do novo jornalismo ou, ainda, jornalismo literário. Não 

consiste apenas em escrever ou descrever uma história fugindo da linha tradicional, 

como jornais e revistas do cotidiano: o jornalismo literário, na verdade, ultrapassa 

limites. 

 O nosso objeto de estudo é o repórter policial. Nesta pesquisa 

empreendemos entender como atua o profissional que trabalha na televisão, no 

jornal impresso e no rádio. O repórter policial, no imaginário popular, geralmente tem 

características semelhantes: tem uma voz firme, grave, é visto pela população como 

um justiceiro. Sempre fala ou escreve o que o público gosta de ouvir e ler, como um 

homem corajoso que sempre fala em defesa do cidadão, que não tem medo de nada 

e nem de ninguém, capaz de encarar os bandidos.  O que mais prende a atenção do 

público não é tanto o que se diz, mas como se diz. A voz do repórter é uma das 

principais armas para conquistar o ouvinte, no rádio, e o espectador, na televisão.Já 

no jornal impresso, o que mais importa é como o texto é escrito. Nos programas 

policiais o ouvinte e o telespectador acompanham as performances do apresentador 

da notícia e se identifica com ele (CHANTLER E HARRIS, 1998). 

 O objetivo da profissão do repórter é ter o compromisso com a notícia e uma 

linguagem coloquial, simples, objetivando informar, investigar e orientar para que os 

receptores se aproximem e identifiquem-se com a informação. Geralmente, os 

repórteres policiais cobrem fatos corriqueiros ou de grande repercussão popular e, 

consequentemente, conquistam audiência por meio da criatividade, chamando assim 

a atenção do telespectador, do ouvinte, ou cativando o leitor. 

 À medida que as informações são transmitidas, o receptor, o leitor, o ouvinte, 

vai criando uma afinidade com o profissional, isso o torna participante ativo das 

notícias. Assim, há uma confiança no que é veiculado pela mídia, tendo em vista a 

confiabilidade que o público confere a este “poder”, sendo validado pelo próprio 

público através da audiência, “pois a mídia só é poder, por causa dos efeitos 
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causados na sociedade, cuja parte afetada é justamente aquela que se submete à 

programação televisiva” (GUARESCHI, 2007, p. 13).  

Ao evidenciar as características do repórter policial observa-se que o mesmo 

se posiciona como alguém que vivenciou o caso noticiado. As imagens e descrições 

que são veiculadas por essas reportagens tornam ainda mais eficiente a fala, o 

desempenho e, às vezes, até o exagero do profissional.  

Os casos de grande repercussão, como tragédias, por exemplo, são comuns 

nas casas das famílias, já que têm como rotina diária este tipo de informação. Por 

ter um discurso direto e coloquial, o programa policial provoca a comunicação com 

os ouvintes facilitando o entendimento, por se tratar de casos corriqueiros que 

envolvem os receptores gerando ainda mais a atração pelo que assistem.  

Diferentemente de outras editorias, alguns repórteres do jornalismo policial 

abordam a pauta, utilizando gírias e adequando-se aos sotaques populares, 

provocando emoções nos interlocutores, por meio de sua subjetividade, já que 

expressam sentimento de dor, revolta, solidariedade. Quer dizer, proibidas são as 

imagens monótonas e paradas. Desse modo, para os repórteres policiais, o 

“comum” não faz parte de seu repertório, é necessário que os fatos sejam 

transmitidos por meio de uma linguagem que provoque uma determinada reação nos 

receptores.  

Drama, perigo, aventura, conflito, perseguições, crimes, rendem grandes 
matérias, geralmente bastante apelativas. A arte é contar história, narrar 
fatos, sem perder a integridade e a credibilidade, sem cair na tentação de 
inventar uma novela. (PARADA, 2000, p.25) 

 

 Como bem evidenciou Parada (2000), o jornalista não pode exceder. Apesar 

de não ser um procedimento correto, muitos repórteres policiais, quando estão com 

uma notícia “quente”, fazem ameaças, chamam desenfreadamente um suspeito de 

bandido, delinquente. Se o repórter não utilizar a ética, a informação não terá 

qualidade, mesmo que o repórter tenha uma boa notícia ou até um “furo” de 

reportagem. Para CHANTLER E HARRIS (1998) esses “profissionais” podem ser 

tidos por qualquer nome, menos como jornalistas (CHANTLER E HARRIS, 1998). 

 Muitas direções de jornalismo policial não enviam os repórteres policiais para 

a rua. Quando o repórter vai ao local do acontecimento, tem mais emoção, transmite 

ao público credibilidade. O repórter policial deve ser capaz de se envolver com o 

tema sem ser consumido por ele. As lágrimas, desgraças e misérias, sempre vão ser 
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pauta dos repórteres policiais. Isto sempre gera emoção, porém, não quer dizer que 

sempre se obterá uma reportagem de qualidade. Esses assuntos são do cotidiano 

das reportagens policiais, porém, o repórter tem que entender que deve explorá-los 

sem transformar em sentimentalismo. O objetivo é levar à reflexão (CHANTLER E 

HARRIS, 1998). 

Diante do exposto, vemos o que a atenção nas notícias: cadáveres expostos, 

bandidos, assassinatos, sangue, sem nenhum receio à exposição, ocorrem como 

algo comum. Nesse contexto chegamos ao nosso problema de pesquisa: como se 

dá a construção da identidade do repórter policial a partir de sua autopercepção? 

Construímos um projeto experimental disposto em capítulos que discutem a 

figura do repórter policial, bem como todo o seu universo profissional. No primeiro 

momento, apresentamos o surgimento do jornalismo policial enquanto gênero, além 

da atuação do repórter policial e o contexto no qual ele está inserido. Na segunda 

parte do projeto, abordamos o sensacionalismo como estratégia de audiência e suas 

principais características. Para finalizar a discussão sobre a construção da figura do 

repórter policial, apresentamos os resultados e as impressões dos nossos 

entrevistados.  

Além do conteúdo do projeto teórico, escrevemos um livro-reportagem, que 

apresentará histórias e fatos descritos e narrados por repórteres policiais que 

trabalharam e conhecem bem essa editoria. Pretendemos conhecer mais de perto o 

universo de oito personalidades do jornalismo policial no Rio Grande do Norte. Para 

cada personagem escreveremos um capítulo, mostrando a autopercepção desses 

repórteres e sua visão sobre o jornalismo policial. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral  

 

 Produzir um livro reportagem que retrate a autopercepção do repórter policial  

 

Objetivos específicos 

 

  Relacionar a autopercepção do repórter policial com a sua rotina produtiva; 

 Captar histórias contadas por esses repórteres, reproduzindo-as com base 

nas entrevistas;  

 Identificar nos repórteres as motivações que os levaram a trabalhar no meio 

policial; 

 

3. JUSTIFICATIVA 

  

Este projeto visa compreender a autopercepção do repórter policial e 

identificar as características dos que fazem esse tipo de jornalismo. O interesse em 

produzir um livro-reportagem se originou a partir da nossa curiosidade em trabalhar 

o novo jornalismo1 e a reportagem literária. 

 Do ponto de vista acadêmico é de singular relevância produzir um livro-

reportagem em que se tem a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que foi 

visto em sala de aula.  Entendemos que a pesquisa sobre o repórter policial deve ser 

abordada no TCC, como objeto de uma análise crítica. 

Para produzir um livro é necessário o desenvolvimento de técnicas no 

processo de criação. Isso ocorre quando nos debruçamos sobre o delineamento dos 

personagens, seguindo uma abordagem de aprofundamento nas entrevistas, 

conhecendo as formas de direcionamento.  Neste sentido, todo o material 

                                                           
1O novo jornalismo é um estilo de escrever reportagens utilizando técnicas literárias, criado 

nos Estados Unidos nos anos 1960. O termo foi cunhado por Tom Wolfe em 1973, no livro 

The New Journalism. (JORGE, BARROS, 2011) 



14 
 

confeccionado será de grande importância, não só para o jornalismo, mas também 

para pesquisas acadêmicas e para o meio social. 

            Mediante a análise das falas dos repórteres policiais, será observada a 

postura do profissional frente aos acontecimentos diários, já que esse tipo de 

abordagem é tida por muitos como fora do “padrão” jornalístico (ANGRIMANI, 1994). 

            Considerando os pontos abordados neste projeto, buscamos resultados por 

meio da produção de um livro-reportagem. Vários autores apresentam definições 

para esse tipo de narrativa, a exemplo de Sodré e Ferrari (1986, p. 11), para quem o 

livro-reportagem é “todo e qualquer discurso capaz de evocar um mundo concebido 

como real, material e espiritual, situado em um espaço determinado”.  

            Em outras palavras, traz a reflexão da realidade, contendo informações que 

se destacam dentro do contexto histórico e social dos personagens envolvidos, além 

de conter características peculiares e distintas de outros tipos de gêneros. 

Dentro do tema que abordamos no livro, temos o aprofundamento no papel do 

repórter policial e suas funções dentro dos programas sensacionalistas de televisão, 

nos programas de rádio e nos jornais. Os repórteres utilizam diversas formas para 

chamar a atenção dos telespectadores, ouvintes e leitores; a violência torna-se o 

ingrediente principal dos noticiários. Um dos principais estimulantes da presença do 

sensacionalismo no jornalismo policial é a audiência. 

Neste sentido os meios de comunicação contribuem para a construção dos 

debates na sociedade, já que a maioria do que é notícia é de interesse de uma parte 

da sociedade (não necessariamente de interesse público). Nos programas de 

jornalismo sensacionalista esses debates se tornam ainda mais comuns, pois o 

conteúdo noticiado geralmente se refere a acontecimentos corriqueiros dos bairros, 

da cidade, e o espectador quer sempre saber o desfecho desses episódios. 

 Na medida em que os temas são destaque nas discussões da sociedade, o 

jornalismo policial torna-se ainda mais popular e mais fomentador do comportamento 

e das discussões do cidadão. Nesse contexto, a mídia pode ser entendida como 

instrumento de controle social que contribui (ou não) para as opiniões positivas e 

negativas do jornalismo policial. 

No caso das coberturas jornalísticas relacionadas à violência, em geral, há 

uma carência de melhor qualificação dos repórteres envolvidos. Na nossa pesquisa 

tivemos a preocupação de verificar se os profissionais que atuam como jornalistas 
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possuem graduação em comunicação ou entraram na atividade por se identificar 

com esse tipo de trabalho.        

A formação é, sem dúvida, um problema bastante discutido quando se trata 

do jornalismo policial. Sempre se questiona o verdadeiro papel do repórter policial e 

como ele deve se comportar frente aos desafios diários. Esses questionamentos e 

discussões também estão contidos na nossa pesquisa. 

Ao exercer a profissão, na maior parte dos casos, o jornalista que cobre 

matérias policiais reproduz um discurso sensacionalista, como vamos apresentar 

nos próximos capítulos. O repórter policial, normalmente, depende muito de fontes 

policiais já que a maioria busca e considera os furos de reportagem como ponto 

central do seu trabalho. Muitos jornalistas desse grupo continuam indiferentes às 

iniciativas de qualificação do exercício jornalístico e mantêm posturas totalmente 

contrárias ao código de ética da profissão. 

 Os programas do gênero policial são produzidos pelas principais redes de 

televisão, suas afiliadas, e as rádios mais populares, que conferem maior visibilidade 

e, consequentemente, são mais comentados entre as pessoas que estão sendo 

receptores dessa notícia. A espetacularização é cada vez mais presente nesse tipo 

de jornalismo e utiliza a divulgação da violência como um instrumento 

sensacionalista. Na busca pela maior audiência, são utilizados de vários recursos 

para obter maior notoriedade: a criatividade e uma série de formatos para conquistar 

o público. 

O nosso propósito é contar histórias e vivências do repórter policial para 

entender as suas práticas diárias e sua realidade, que muitas vezes observamos e 

não compreendemos. É interessante que evidenciemos essa realidade, tanto para a 

comunidade acadêmica como para o grande público, no sentido de que se provoque 

uma reflexão sobre essas práticas.  Enxergamos a produção do TCC que ora 

propomos como uma oportunidade de retratarmos uma realidade que presenciamos. 

O livro-reportagem será um registro do trabalho do repórter policial. 
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4.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Como já foi citado na Introdução, nosso objeto de estudo é o repórter policial. 

Neste tópico realizamos o percurso histórico do jornalismo policial, analisando como 

se configuravam as primeiras reportagens policiais. Debatemos sobre o papel do 

repórter policial e sua rotina no jornal impresso, no rádio e na televisão, dialogando 

com os autores referenciados, de forma a promover o aprofundamento teórico sobre 

a discussão dos temas sensacionalismo e espetacularização da notícia sob a ótica 

desses teóricos, bem como a visão dos que consomem a notícia e por quem a 

produz.  

  

4.1 O percurso histórico do surgimento do Jornalismo Policial 

  

 O jornalismo policial começou a ganhar espaço entre o Século 19 e o século 

20, com o surgimento dos meios de comunicação de massa (rádio e televisão). O 

jornalismo impresso foi a primeira forma de expressão organizada de comunicação. 

O processo de evolução industrial e eletrônico possibilitou o surgimento do 

radiojornalismo e do telejornalismo. (TRAQUINA, 2005). 

 As primeiras reportagens policiais surgem por volta do século 19 nos jornais 

sensacionalistas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Foi um período de suma 

importância para a imprensa, com a expansão do jornalismo, que se tornou um 

negócio lucrativo e rentável. A informação passou a ser tratada como mercadoria e a 

imprensa sensacionalista foi ganhando espaços. Os jornais passaram a ser 

reconhecidos como meios de denunciar mazelas e injustiças sociais (TRAQUINA, 

2001). 

 Inicialmente, no Brasil, as primeiras reportagens tinham uma linguagem 

próxima da literatura, eram publicadas nos folhetins, nos quais os repórteres 

escreviam tanto com embasamento factual, quanto na imaginação. Os telejornais 

policiais surgiram na programação das principais emissoras no início da década de 

1990. As características que permeiam este tipo de jornalismo, conhecido como 

RePol (reportagem policial), são os discursos exagerados, apelos das emoções, 

humor, espetacularização dos fatos, entre tantos outros (SOUSA, 2011). Na mesma 

época se disseminaram os noticiários policiais nas rádios com maior popularidade. 
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 Periago (2004) afirma que, após 21 anos de ditadura, a televisão brasileira 

ainda traz a herança do regime militar. A informação passou a ser substituída pelo 

espetáculo. O Jornalismo policial ganhou mais tendência na produção brasileira, o 

jornalismo televisivo no Brasil sofreu grandes influências do modelo americano, em 

que o repórter deve assumir uma postura fixa e séria. Ao longo do tempo foi se 

modificando e, atualmente, no jornalismo policial, o repórter tem mais liberdade de 

opinar e estimular o interesse do público.  

 Um dos programas policiais mais comentados da televisão foi o Programa 

Aqui Agora, que estreou em 1991 no SBT. Um dos elementos marcantes eram as 

cenas dramáticas. O repórter Gil Gomes tinha uma entonação de voz tenebrosa e 

adotava gestos bruscos.  Dessa forma, “Gil Gomes era a atração, e a notícia um 

produto secundário” (PERIAGO, 2004, p. 20). 

 Depois que o Aqui Agora saiu do ar em 1997, uma série de programas foi 

lançado nas redes de televisão e nos rádios, na tentativa de conquistar o público: 

Linha Direta, Cidade Alerta, Brasil Urgente, entre outros.  

 Ao longo das duas últimas décadas o jornalismo policial se fortaleceu, 

principalmente na televisão, segundo Borges (2002), de forma tão expressiva que, 

em 2002, haviam vinte programas policiais transmitidos em rede nacional, somados 

aos de veiculação local. 

 Bourdieu (1997) afirma que, com o surgimento de novas tecnologias – 

Internet, por exemplo – o jornalismo começou a ser executado sob pressão de 

tempo e do imediato, em que o furo de reportagem é essencial. Por isso o jornalismo 

policial, atualmente, visa muito o imediatismo, pois qualquer informação é 

considerada notícia, já que se tem maior acesso a essas informações. Hoje os fatos 

são sobrevalorizados e o repórter policial tem mais habilidade e talento para produzir 

o desdobramento da notícia. Nesse mesmo enfoque, Sodré (1999) afirma que o 

repórter se torna responsável por descobrir acontecimentos, apurar e enquadrar os 

fatos para despertar o interesse do público. 

 Portanto, é preciso ter zelo e cuidado. Argolo (2008) afirma que a reportagem 

policial também cai no esquecimento. Um exemplo que ele cita é quando um grande 

fato acontece, e depois de alguns dias não se lê nenhuma linha nas páginas do 

jornal, não se escuta ninguém noticiando nas rádios, ou um apresentador 

comentando sobre o fato. Isso prevalece porque um fato deve “morrer” quando 

episódios ainda mais violentos e sensacionalistas tenham ocorrido e, por causa 
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disso, os leitores, telespectadores e radiouvintes nem recordarão do que aconteceu 

na véspera.  

 

4.2. Jornalismo policial no jornal impresso 

 O Jornal não é apenas um prédio com pessoas trabalhando e produzindo 

inúmeros impressos com notícias, não é apenas um registro do cotidiano. É um 

gerador de notícias, porém, na atualidade, está sendo muito mais difícil trabalhar 

nesse veículo de comunicação, pois o avanço da tecnologia e da informatização 

prejudicou bastante o impresso, talvez pelo fato dos jornais não estarem preparados 

para isso. 

 O repórter policial que trabalha no jornalismo impresso não tem a seu favor 

voz e imagem, apesar do leitor do jornal sempre imaginar. Isso dificulta as 

investigações e a sua própria escrita, pois há de se ter o cuidado com os detalhes e 

em contar a história com maior aprofundamento. 

 Muitas vezes os repórteres policiais caem em armadilhas, com o pretexto de 

que se trata de assunto de interesse público, roubam documentos, se apresentam 

com falsa identidade e gravam conversas escondidas, agem como se estivessem 

acima da lei. Há casos em que o repórter só obtém a informação se deixar de lado o 

comportamento ético, porém a ética deve prevalecer até mesmo no jornal, quando 

ele tiver que revelar algo que é de interesse do leitor, mesmo que seja vetado. 

SANTOS (2013) 

 O repórter policial do impresso relata no seu texto o que viu e torna conhecido 

entre seus leitores e é pensando neles que o repórter deve escrever e descrever os 

fatos, traduzindo para a linguagem do público leitor. Tem que ser conciso, dizer o 

que quer em poucas palavras. O texto do impresso tem que ser preciso, claro e 

objetivo, porém, contando todos os fatos detalhadamente. Conforme NOBLAT 

(2004, p. 82): “Escrevam uma notícia ou uma reportagem como se contasse uma 

história a um amigo. Toda história tem começo, meio e fim. Notícia e reportagem 

também”.  

 O jornal impresso e o leitor criam laços, por isso é tão importante detalhar de 

forma minuciosa. Para contar uma história o jornalista vai precisar de uma variedade 

de elementos. Por isso os detalhes são tão importantes no impresso. Quando uma 

pessoa lê um jornal, de certa forma vai se identificar com as vítimas retratadas, se 
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compadece do drama, se envolve e até busca em outros meios saber se o que o 

jornal abordou está coerente, bem como obter mais detalhes sobre determinado 

assunto. Quando o jornal descreve histórias do cotidiano ele está criando vínculos 

sociais. As fotos, os relatos e as histórias impressas são importantes para o leitor 

criar referência e se envolver com determinada situação. (SANTOS, 2013). 

 A escolha dos acontecimentos e assuntos variados que são divulgados nos 

meios de comunicação, mais especificamente o jornal, é um dos temas mais 

discutidos pelo mercado, devido ao elevado grau de dificuldade durante o processo 

de seleção do que tem valor informativo para a sociedade ou não. Dessa forma, o 

jornalista se torna alvo de críticas, porém, cabe ao profissional valorizar, selecionar e 

divulgar os fatos de interesse público e torná-los notícia, seguindo sempre a linha 

editorial do veículo em que atua (MELÉM, 2011). 

 Antes da TV, os fatos só se tornavam conhecidos se fossem publicados nos 

jornais. Os jornalistas de redação costumavam trabalhar contra o tempo, eram 

capazes de produzir várias matérias e fechar sem atraso. Segundo Noblat (2004, p. 

33) nos jornais de antigamente existiam três tipos de repórteres: “O que sabia apurar 

a notícia, mas não sabia escrever; o que escrevia, mas não sabia apurar a notícia; e 

o que sabia apurar e escrever bem.” Essa divisão de repórteres citada pelo autor 

existe até hoje, pois, nas redações, não estão só os que se formaram em jornalismo 

e estão preparados para escrever da maneira mais coerente. Atualmente, nos 

jornais, existem profissionais que nunca tiveram uma preparação para exercer o 

jornalismo. 

 De outrora até o presente muita coisa mudou nos jornais. Com o passar do 

tempo os jornais foram se adaptando. No principio era somente texto, não se 

utilizava nenhum outro tipo de recurso. A fotografia só era usada caso não ocupasse 

um espaço considerável. Hoje é importante comunicar bem ao leitor, utilizando 

gráficos, fazendo uma reconstituição do caso em desenhos, recursos adicionais que 

auxiliam a contar melhor a história. Depois os jornais foram se aperfeiçoando: veio o 

desenho, as fotografias, gráficos, infográficos (NOBLAT, 2004). 

 Mais adiante o semanário ganhou forma e páginas, algumas editorias se 

modificaram ou deram espaço a diferentes notícias. Porém, algo que permanece e 

ganha força são as páginas policiais. No início, eram poucas colunas com 

transcrições dos boletins de ocorrências que se multiplicaram ao longo do tempo e 

chegam a atingir muito mais das páginas dos jornais (SANTOS,2013). 
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 Por essa razão o que mais se preza atualmente é a missão que o repórter 

tem de informar e contar a história da melhor maneira possível, seja por meio de 

texto ou não. Não importa como, é fundamental que o leitor entenda o que o autor 

da matéria quis mostrar. O repórter policial é obrigado a explicar os fatos ao leitor, 

contar o que está por trás desses fatos, projetar possíveis desdobramentos 

(NOBLAT, 2004). 

 Os jornalistas aprendem que devem persistir apenas no que é verdadeiro, e 

muitas vezes se deparam com o contrário, tendo que passar uma informação que 

não sabe se é verídica. O grave problema das redações é a pressa. Escrever e 

apurar as informações exige tempo. A notícia em tempo real fica apenas para rádio, 

TV e internet. Mas há ainda jornais que querem ter esse papel de noticiar em tempo 

real (SANTOS, 2013). 

 No passado os repórteres iam para as ruas. Hoje já é comum as notícias 

nascerem no interior das próprias redações. Publicar algo que já está nos outros 

meios é bem mais fácil do que ir atrás, o novo já não é tão procurado. Quem mais 

perde com isso são os leitores (NOBLAT, 2004). 

 Seguindo esse raciocínio, Santos (2013) afirma que muitas pessoas leem 

determinados tipos de notícias, como as reportagens policiais, para ocupar seu 

tempo e, de certo modo, fazer parte da sociedade e interagir principalmente em 

determinados momentos e, na maioria das vezes, nos pequenos bairros e ruas. O 

assunto diário é esse tipo de notícia, quando os leitores leem e podem comentar 

sobre o fato, pois se sentem inseridos, e “sentados em suas confortáveis poltronas 

dentro de suas casas, se compadecem, mesmo que por algumas horas, de questões 

alheias, blindadas pela segurança do lar” (SANTOS, 2013,p. 19). 

 O leitor é, sem dúvidas, o motivo principal para se fazer notícia com 

responsabilidade. Assim, voltando ao raciocínio de Noblat (2004), ele discorre sobre 

a despreocupação do jornalista em escrever sem ter o cuidado com a veracidade da 

notícia. Fazer jornalismo assim é muito fácil, mas não é responsável. O repórter 

policial não é obrigado a acreditar na primeira versão dos fatos que é contada, nem 

na segunda, nem na outra parte, mesmo que coincida. O profissional deve duvidar 

de tudo e de todos. “O repórter é pago para investigar e obter respostas.” (NOBLAT, 

2004, p.51). Se tiver acesso a uma informação de interesse público e se estiver 

convencido de sua veracidade, deve publicá-la. E não ter a preocupação se a 

informação deixará bem ou mal quem a forneceu.  
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 É importante o jornalista entender que qualquer tipo de denúncia não é 

notícia. A notícia é a denúncia com fundamento. É importante que o repórter policial 

não se considere no direito de estar denunciando tudo, em se constituir em defensor 

da lei, pois, dessa forma, não estará dando uma notícia. 

 O jornalista que diariamente escreve notícias sobre roubos, furtos, 

sequestros, acidentes, mortes, tráfico de drogas, dentre outros noticiários, tem a 

obrigação de escolher os acontecimentos mais importantes e saber quais os mais 

relevantes para entrar em uma determinada edição do jornal, bem como transformar 

um acontecimento em notícia para que possa ser divulgado para o público da melhor 

maneira possível. Essa escolha deve ser muito bem avaliada. Pois os assuntos que 

são publicados nos meios de comunicação devem ter inteira legitimidade. (MELÉM, 

2011) 

 Segundo, ainda, esse autor, ao dedicar um conselho aos repórteres do 

impresso, estes últimos devem apurar sem medo a notícia. É necessário saber que 

no jornal é importante ter mais detalhes. É mais fácil o leitor acreditar na história se 

ela estiver rica de detalhes. Enquanto Noblat (2004, p.54) recomenda aos repórteres 

que: 

Duvidem de vocês mesmos, da própria capacidade de apurar bem, duvidem 
até do que imaginam ter visto, duvidem da memória, por isso apurem mais. 
Anotem tudo que puderem anotar, desde que a tarefa não desvie sua 
atenção da notícia.  
 
 

 Ainda para Noblat (2004), “o bom repórter é o repórter burro”. No 

entendimento deste autor o bom repórter é aquele que pergunta, pergunta mais uma 

vez e torna a perguntar até ter todas as informações que precisa para sua matéria, 

pois não tem a obrigação de saber tudo e não deve ter vergonha de perguntar. Os 

repórteres policiais estão acostumados a escrever seus textos com sua opinião, 

porém, é preciso salientar que, para opinar, é preciso dizer algo que faça a diferença 

para os leitores, já que eles não precisam concordar com a opinião do repórter, mas 

precisam enxergar que aquilo que está escrito, mesmo que não concordem, é 

importante.  

 

4. 3 Jornalismo policial no rádio 

 Segundo Chantler e Harris (1998) o rádio é a fonte mais pura da informação, 

pois é o meio que transmite as notícias com maior rapidez. As pessoas ouvem os 
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noticiários policiais nas emissoras de rádio porque querem saber o imediato, o que 

está acontecendo naquele momento. 

 Uma importante discussão levantada por Jung (2004) se refere ao fato que 

transmitir notícia não quer dizer que a rádio seja jornalística, pois o jornalismo tem 

como base a verdade, prestação da informação relevante, não é qualquer 

informação que vira notícia. Só reproduzir a notícia sem apurar não é fazer 

jornalismo e sim falta de ética, pois isso é cópia, plágio, menos jornalismo. 

 Esse mesmo autor ainda descreve como o repórter policial de rua deve se 

comportar e declara que o repórter policial de rua é aquele que acompanha os fatos 

e reproduz para o ouvinte o que está acontecendo no exato momento. Os fatos tidos 

como tragédia estabelecem uma forma utilizada pelas emissoras de rádio para 

competir com a televisão e que ocupa os ouvintes até hoje. Anteriormente não se 

dispunha da mobilidade que se tem atualmente, não se utilizava um celular para 

gravar as entrevistas, então, tudo era muito mais dificultoso. Um procedimento 

comum entre os repórteres policiais até a década de 1990 era utilizar fichas 

telefônicas, ligar para a emissora e narrar o fato, porém, muitas vezes não tinha um 

aparelho telefônico disponível nas proximidades do local em que tinha ocorrido um 

determinado acontecimento (JUNG, 2004). 

 O rádio é o melhor meio de estimular os pensamentos do ouvinte, pois 

através de uma simples narração, por exemplo, de uma mãe que está com uma filha 

desaparecida, é possível transmitir mais emoção, e o ouvinte consegue imaginar o 

sofrimento dessa mãe. O rádio permite que seja transmitida a emoção na voz, a dor, 

o choro, a compaixão, sendo assim mais eficaz do que a leitura de uma tragédia no 

jornal (PACHECO, 2005). 

 Chantler e Harris (1998) comparam os repórteres como bombeiros da 

redação,uma vez que eles têm como missão a busca de informações precisas e que 

tenham relevância. Para isso é preciso ter um conhecimento dos elementos que 

constituem uma boa notícia, e isso se torna exigência ainda maior quando se trata 

de uma reportagem policial. É imprescindível ter a precisão nas informações, 

persistência, rapidez e delicadeza para saber como abordar um fato através das 

ondas sonoras. 

 No rádio, não há tempo de esperar. Tudo é sob pressão, e o repórter policial 

deve estar preparado para tal. O público espera isso do repórter, caso contrário, não 

há motivos para ligar o rádio. O ouvinte espera que a mensagem seja transmitida 
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com verdade e esse é o compromisso que o repórter tem que assumir, e a isso se 

dá o nome de credibilidade (JUNG, 2004). 

 O repórter policial precisa entender que está contando uma história para 

alguém que quer saber do fato. O formato do radiojornalismo exige reportagens mais 

claras, enxutas, concisas e, claro, convincentes, a fim de garantir a credibilidade da 

informação, o que exige do repórter o máximo cuidado e compromisso. As frases 

curtas e fortes são características que o repórter policial de rádio deve ter, ele 

precisa prender a atenção do ouvinte fazendo-o aumentar o volume e querer ouvir o 

que está sendo noticiado (PACHECO, 2005). 

 Cabe ao repórter investir em reportagens aprofundadas, devendo evitar 

excessos, ou ainda, cometer injustiça. É preciso estar ciente de que o jornalismo só 

tem razão de ser quando realizado dentro de padrões que respeitem o direito à 

privacidade e ao contraditório, ou que não se prestem ao sensacionalismo. Esse 

contraditório a que se refere o autor é exatamente ouvir as duas partes envolvidas, 

dando as mesmas oportunidades de justificativa e argumentação. (JUNG, 2004.) 

 Entretanto, o repórter deve saber que mesmo ouvindo os dois lados, não 

precisa ficar totalmente isento. É importante questionar, mas sem a intenção de 

gerar conflitos, ou criar controvérsias apenas para exaltação própria. Isso é 

sensacionalismo. (JUNG, 2004) 

 Em geral, os repórteres policiais se tornam conhecidos pela voz marcante, o 

tom rápido, alto e dramático, a voz firme e a maneira como eles comentam a notícia. 

Conseguem falar com firmeza e ao mesmo tempo ser natural e informal. Isso gera 

credibilidade aos ouvintes.  

 A entrevista emocional é a mais complicada, pois o repórter tem que ter 

equilíbrio, saber agir diante dos diferentes tipos de situações, aprender a lidar com a 

emoção de uma mãe que perdeu seu filho, a raiva de um homem que foi roubado, 

situações que exigem do repórter, absoluto controle e que organize sua mente em 

meio ao agito (CHANTLER E HARRIS, 1998). 

 A fala ainda é o principal instrumento para comunicar no rádio e não deve 

deixar de ser. Os demais efeitos sonoros são para valorizar o que se diz. Ter boa 

voz é um requisito que ainda é preciso. Com o grande avanço e as mudanças nas 

rádios é preciso que o repórter saiba interpretar, fazendo com que a notícia tenha a 

devida importância.  (JUNG, 2004) 
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 Muitas vezes o repórter é criticado por expor os sentimentos das pessoas que 

estão em apuros ou desesperadas. Todavia, é preciso saber lidar com cada 

situação, pois o repórter policial sempre está obtendo novas informações, e alguns 

ultrapassam os limites na busca desenfreada para conseguir uma história trágica e 

sensacionalista (PACHECO, 2005). 

 É importante que o repórter manifeste sua indignação, mas que mantenha o 

autocontrole emocional. Mas, tampouco, o repórter policial deve ficar totalmente 

isento, pois poderá perder a empatia com o público. Quanto à indignação do 

repórter, é importante deixar bem claro, que nada tem a ver com os discursos 

populistas a que assistimos nos programas policialescos de rádio, nos quais o 

cidadão não é respeitado, apesar de muitas vezes se identificar com aquela retórica. 

O repórter policial tem o dever de mostrar ao público a necessidade de preservar o 

respeito, principalmente quando o assunto é violência, não deve utilizar palavras 

agressivas. Deve defender um comportamento ético, mesmo quando esteja em jogo 

a empatia do público (JUNG, 2004). 

 Não é porque o repórter tem a liberdade de falar, que pode sair falando tudo.  

“Algumas vezes, aquilo que está escondido por trás de um comentário fortuito, um 

fato isolado, alguma frase obscura, ou um silêncio oficial. São situações que podem 

revelar grandes negócios, antes escondidos” (CHANTLER E HARRIS, 1998, p. 110). 

Por isso é necessário ter cuidado com tudo o que for falar, apenas é necessário 

descrever o fato da forma como é, para passar ao ouvinte como se ele estivesse 

ouvindo e vendo. (CHANTLER E HARRIS, 1998). 

  

4.4 Jornalismo policial na TV 

 Diferentemente do Jornal impresso e do Rádio, o Jornalismo Policial na TV 

dispõe de muito mais recursos para chamar a atenção do telespectador, já que pode 

se utilizar da fala, da expressão corporal, gestuais, sentimentos, da imagem. 

 Na TV o repórter policial tem mais critérios, recursos e formas de desenvolver 

a notícia. Os crimes, mortes, tragédias e casos de violência são as notícias diárias. 

Há uma maior aproximação com o público porque, além de ouvi-lo, o telespectador 

ainda o vê. Assim o repórter pode se dirigir ao público e fazer um discurso de justiça. 

 A audiência dos programas policiais é, invariavelmente, alta. A linguagem que 

os repórteres utilizam, na maioria das vezes, é uma linguagem coloquial, com 
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comentários com os quais a população se identifica. Outro ponto que é sempre visto 

nas reportagens é a exposição de cenas fortes e invasivas. Segundo Marcondes 

Filho (1989), é um dos motivos para a crescente espetacularização e 

sensacionalização da informação. 

 O tempo do jornalismo da televisão é bem mais acelerado, a apuração dos 

fatos tem que ser praticamente instantânea, não há tempo para pausas e pesquisas, 

as notícias de televisão devem ser sintéticas, simples e pontuais. Na competição 

pela audiência, os programas policiais abrem mão dos critérios jornalísticos para que 

tenham maior apelo popular (PERIAGO,2004). 

 No jornalismo policial os repórteres e cinegrafistas têm um papel importante. 

Cabe a eles deixarem a notícia bem mais interessante. A linguagem utilizada pelo 

jornalismo policial é outro critério a ser discutido. Geralmente é utilizada uma 

linguagem bem mais informal, com gírias, palavrões, com a qual o telespectador se 

identifica. Consoante Periago: 

O repórter policial se torna um integrante ativo. Sua participação é parcial, e 
pode em determinados casos, interferir com a realidade daquele fato [...] em 
determinados casos, a interferência do repórter serve para manipular 
momentos que não estão correspondendo com a expectativa de uma 
determinada situação. Nesse sentido criam situações que aumentam o 
potencial de um fato para que ele se torne mais fluente aos olhos do 
telespectador [...] as expressões orais ou faciais são utilizadas para 
sensibilizar o telespectador (PERIAGO, 2004, p. 11). 

 

 Essa interferência do repórter no fato possibilita um olhar mais diferenciado 

dos telespectadores, pois os mesmos são tomados pela emoção. Os repórteres, na 

maioria das vezes, expõem muito mais o que o entrevistado está sentido do que o 

fato em si. Outras vezes, o entrevistado é induzido a se emocionar. Outra 

característica marcante do jornalismo policial veiculado na televisão brasileira é a 

duração das matérias e coberturas jornalísticas. Como o foco principal é prender a 

atenção do telespectador e emocioná-lo, tendem a durar bastante tempo; uma única 

reportagem poder ter dez minutos, claro, com um foco interessante para prender a 

atenção de quem está assistindo (ROMÃO, 2013). 

 A utilização de recursos musicais e sonoros também faz parte desse tipo de 

jornalismo: ruídos, músicas de suspense, entonação alta da voz do apresentador e 

dos repórteres, efeitos sonoros de tiros, da sirene da polícia, entre outros. Borges 

(2002) afirma que as trilhas sonoras se alternam com a voz do apresentador ou do 

repórter, principalmente quando a narração é emotiva e longa. Um exemplo citado 
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por ele é quando são feitas as reconstituições de um crime, a voz do repórter oscila 

com um tom indicando suspense. 

 Romão (2013) afirma que o jornalismo policial apresenta ao seu público uma 

diversidade de conteúdo, pois, além de todas as características acima citadas pelos 

autores, tem muitas outras. Os apresentadores do jornalismo policial, por exemplo, 

são totalmente fora do padrão dos âncoras do jornalismo diário da televisão 

brasileira. Em geral, esses apresentadores têm características distintas, 

gesticulação, caretas, movimento de mão, postura, a forma de se direcionar para as 

câmeras, a impostação da voz, jargões, apelidos, vestimentas e penteados 

diferenciados. Como também a veiculação diária de tragédias, suspense e até 

comédias, se torna mais um programa de entretenimento do que um programa de 

jornalismo, visto que não tem como prioridade informar, mas sim distrair e entreter 

os telespectadores, mesmo que se apresente como programa jornalístico. 

  O trágico, a comoção, a dor, o sofrimento, é algo que se tornou corriqueiro 

das reportagens policiais. As narrativas, os tons de voz, as imagens, crimes 

hediondos, cenas de violência e crueldade tudo focado no trágico. Essas são 

características que se tornaram traços essenciais do jornalismo policial, esses são 

os tipos de conteúdo aparentemente mais escolhidos das edições dos jornais 

policiais, por ter o poder de aumentar a audiência (ROMÃO, 2013). 

 

4.5 Sensacionalismo e espetacularização da notícia no jornalismo policial 

 

 A ideia de sensacionalismo é compreendida de diversas maneiras. Alguns 

autores estudam e têm diferentes olhares. Ao passar dos anos o conceito de 

sensacionalismo se consolidou por ser abordado com uma grande variedade. Diante 

de sua abrangência é confundido com audácia, irreverência, distorção e 

agressividade. O sensacionalismo faz o telespectador considerar o material muitas 

vezes duvidoso, uma visão múltipla que leva essa postura a ser criticada e vista 

pelos veículos de comunicação como algo sem valor e sem fundamentação.  

 Muito se debateu sobre o sensacionalismo no campo jornalístico. O conceito, 

segundo Amaral (2003, p. 133), se tornou sem fronteira e sem vigor. Entretanto, o 

conceito ainda suscita discussões importantes para o fazer do jornalismo. Mais 

ainda quando deparamo-nos com um formato de programa que se utiliza de todos 

os recursos do sensacionalismo para elevar seus índices de audiência. 
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 Segundo Alberto Dines (1971), há três divisões do sensacionalismo. O 

sensacionalismo gráfico é aquele que se dirige a leitores não habituados com a 

leitura e apelam para letras grandes, conceitos pequenos, aspectos visuais 

marcantes. O sensacionalismo linguístico ou de texto é o que se utiliza de palavras 

vivas e ricas. O sensacionalismo temático é aquele imbricado com as matérias que 

vendem. Dines (1971) categorizava o sensacionalismo para o jornalismo impresso. 

Entretanto, transladamos os conceitos para o meio audiovisual por entender que 

este é resultado da união entre recursos do meio impresso, do meio radiofônico e do 

meio visual. 

 O entretenimento na vida da sociedade, para Guy Debord (1997), teria 

tomado proporções muito grandes. Isso faria com que as pessoas se tornassem 

facilmente enquadradas como personagens de espetáculos. O campo jornalístico, 

por essa via, estaria se apropriando da vida humana como dramaturgia. Para isso, 

utiliza-se dos enquadramentos dos indivíduos em determinados papéis e explora os 

fatos mais cômicos e perversos das atitudes humanas com esse fim. Seria a 

espetacularização da mídia. 

 A mediação realizada pelos meios de comunicação de massa, nesse sentido, 

realizaria um afastamento da realidade concreta dos acontecimentos da vida por 

parte dos indivíduos. Pois consumimos os fatos, as notícias, as imagens. Os meios 

de comunicação de massa também proveriam as pessoas de heróis, vilões, ícones 

de felicidade, de beleza, de sucesso. O espetáculo seria essa relação social das 

pessoas, mediada por imagens (DEBORD, 1997). 

 Os programas em que se exploram os elementos do espetáculo e do 

sensacionalismo, nesse sentido, promovem esse modelo de fácil vendagem e 

influenciam sobre o esvaziamento dos espaços de crítica, de contextualização e 

de reflexão para os receptores. No momento em que julgam sem analisar o 

momento histórico, a origem dos problemas e dos indivíduos envolvidos, estimulam 

o julgamento infundado e vazio de argumentos.  

 Percebe-se, deste modo, que há um pensamento equivocado, distorcido do 

que realmente é o sensacionalismo. Dentro da comunicação é um discurso de 

informação da atualidade, que contém nas suas temáticas, exageros linguísticos, 

gráficos e elementos desproporcionais, quando inseridos na reprodução social do 

conteúdo, tendo em vista a valorização da emoção em detrimento da informação 

(ANGRIMANI,1994). 
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 O extraordinário e o vulgar se adequam à forma de espetacularizar a 

informação, portanto, a produção trágica, agressiva e fantástica são especificidades 

que tornam o discurso sensacionalista tão popular no meio social mediante o 

mercado jornalístico. 

 Desta forma, afirma Angrimani (1995, p.16) [...] “sensacionalismo é a 

produção de noticiário que extrapola o real, que superdimensiona o fato”. Assim, um 

noticiário de caráter sensacionalista tem a credibilidade discutível devido às suas 

principais características (morte, violência, escândalos, bizarrices, lendas, crenças). 

Apresenta-se como um meio radical de mercantilização da informação, provocando 

no indivíduo reações psíquicas que o levam a ter interesse por meio da curiosidade, 

realidade, humor e espetáculo expostos pelos programas. 

Como estes programas remetem a notícias do dia a dia é inegável não 

associarmos aos fait divers2, que constituem um elemento relevante para a 

promoção do entretenimento no noticiário. São constituídos de imagens 

interessantes que atraem, prendem e seguram o telespectador seja pela dor, seja 

pela preocupação que provocam. 

 Portanto o fait divers é um recurso editorial de alto potencial de atração para o 

receptor da informação/mensagem. É um elemento de grande força para a “nutrição” 

e promoção, por exemplo, do programa Patrulha da Cidade3 , em que o seu universo 

direciona o receptor a ir ao encontro das suas curiosidades, fantasias e medos. 

Ajuda ao telespectador a ver a realidade de forma fácil, rápida e divertida. 

 Para Dejavite (2001) o fait divers se caracteriza como um elemento que 

estimula o entretenimento, porque leva o homem a ter fantasias, medos, como se 

fosse um filme, uma telenovela ou uma série. 

 Assim, explorando os valores emotivos dos indivíduos, o fait divers aumenta a 

audiência, tendo com base a persuasão de que as emoções exercem um grande 

poder de atração sobre as massas. 

                                                           
2Termo francês que significa diversos fatos que cobrem escândalos tragédias e bizarrices, 

estando estes, diretamente relacionados com a imprensa popular e sensacionalista, ou seja, 

notícias do dia a dia (DEJAVITE, 2001). 
3É o programa policial de maior audiência do RN, único que consegue superar o índice de 

audiência da programação nacional da Globo no horário, quando está sendo transmitido. É 

veiculado pela TV Ponta Negra, filiada do SBT. Apresentado por um dos nossos 

entrevistados, Cyro Robson. 
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No âmbito do jornalismo policial é perceptível a utilização do viés 

sensacionalista, que é visto como um exagero, distante dos ideais formados pela 

sociedade. A informação é colocada de forma dramática ao espectador, sendo os 

fait divers tornados notícia diariamente. O sensacionalismo do jornalismo policial, ao 

mesmo tempo em que denuncia e estimula ações do público, pode também informar 

sobre diversas temáticas. 

 As formas de noticiabilidade destacam-se por retratar o medo, o descaso 

público, as consequências dos “crimes e mortes”, fatos corriqueiros que antecedem 

o início da programação policial. As principais notícias envolvem a violência, 

impunidade, tudo descrito por um profissional que muitas vezes utiliza gírias 

populares, discurso grotesco descrito por Sodré e Paiva (2002) como o bizarro e 

vulgar, aquilo que se apresenta como forma de entreter e chamar a atenção do 

público espectador.  

 Desde a segunda metade do século 19, com o crescimento das cidades 

brasileiras, os crimes já apareciam nos jornais da época. As ocorrências policiais 

eram inseridas nos jornais com pequenos registros e comentários. Com a 

transformação da imprensa em empresa capitalista, as notícias de crimes 

aumentaram, conquistando um público cada vez maior. Até os próprios jornalistas 

diziam que os acontecimentos policiais tinham nas mãos a preferência do público. 

Os programas policiais de rádio existem desde o surgimento do radiojornalismo 

policial na década de 50, como também os programas policiais de TV nos anos 1960 

e 1970 (OTTONI; SANT’ANNA, 2015). 

 Mas, porque as pessoas gostam de ouvir, ler ou assistir notícias relacionadas 

a fatos policiais? Ottoni e Sant’anna (2015) respondem essa pergunta dizendo que 

esse deslumbramento por essas notícias instauram a normalidade, geram nas 

pessoas curiosidade em querer saber como e porque tudo aconteceu.  

Com o avanço tecnológico, os programas de TV obtiveram um aumento 

significativo na sua audiência, contudo os programas sensacionalistas optaram por 

utilizar/ fazer de seu conteúdo um verdadeiro espetáculo para aqueles que recebem 

a mensagem. É possível ver de tudo nestes programas considerados popular: 

danças engraçadas e gestos com as mãos, tudo isso, com um único sentido, 

espetacularizar a notícia, as informações que são noticiadas, atraindo cada vez mais 

o telespectador e aumentando o índice de audiência.  
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 O espetáculo aparece como uma grande arma de poder e estratégia para 

contribuir com a elevação da audiência e prestígio popular do programa. Guy 

Debord (1997) assegura que o espetáculo na sociedade representa concretamente 

uma fabricação de alienação, ele é alienado daquilo que produz, mesmo tendo seu 

próprio mundo. 

 A espetacularização surge para concretizar o desejo de se promover, seja em 

benefício da verdade ou da ilusão.  Nesse sentido, Charaudeau (2012) aponta que 

não é a televisão que é violenta, é a realidade, ele dá o exemplo de quando uma 

matéria só mostra violência, há uma escolha do que se quer mostrar por parte dos 

produtores e uma escolha do que se quer vê por parte de quem está assistindo. 

 Todavia é preciso fazer esse tipo de jornalismo de forma responsável, tendo 

em vista que esse meio de comunicação age de forma mediadora no âmbito social e 

cultural. A sociedade necessita de uma boa informação e não de uma informação 

espetacularizada.   

 Segundo Friderichs (2002, p. 68) “há no compromisso social da comunicação 

popular a busca pela clareza e pela precisão a serviço da eficiência da mensagem; 

se isso não acontecer, não se estabelece comunicação”. É preciso que o repórter 

policial passe a notícia para o telespectador de forma esclarecedora, sem a 

utilização do espetáculo como estratégia de audiência. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

 Mediante o tema proposto, a perspectiva teórico-metodológica que iremos 

adotar será a do Dialogismo3 proposto por Cremilda Medina (2008). Um dos pontos 

mais presentes no discurso da autora é o “Diálogo Possível”, quando ela aborda 

teoricamente os enlaces e tramas vivenciados pelos repórteres no seu trabalho 

diário. Cita o jornalismo como fenômeno social capaz de juntar técnicas, éticas e 

estéticas. Por meio disso é possível obter perdas e ganhos na dialogia social 

(MEDINA, 2008). Essas perdas e ganhos refletem muito no trabalho do repórter, 

                                                           
3Medina (2008) descreve o dialogismo como questões relacionadas à entrevistas, que vão 

além da visão técnica e podem trabalhar a comunicação humana através do diálogo. O 

diálogo possível acontece quando a técnica é ultrapassada pela intimidade, e entrevistado e 

entrevistador saem diferentes após o encontro. 
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pois é a partir das técnicas aprendidas durante todo tempo de trabalho, que se 

obterá ou não um bom resultado. Outro ponto discutível é a ética citada por ela, até 

onde vai essa ética, como o repórter policial deve se portar perante certas situações.  

 Medina (2008, p. 67) repassa uma mensagem diferenciada, e descreve todos 

como “aprendizes do diálogo possível”. Pois, em diversos momentos o profissional 

de jornalismo é colocado em prova perante acontecimentos que requerem do 

profissional bem mais que preparação e experiências vividas: é preciso que ele 

esteja disposto à escuta social. “O repórter, nessas circunstâncias, precisa do 

silêncio subjetivo, dos sinais dos cinco sentidos e da despoluição da consciência 

para uma escuta de interação social” (MEDINA, 2008, p. 68). Ou seja, essa 

interação só será possível quando o repórter despir-se dos seus preconceitos.  

 Segundo a abordagem de Medina (2008) é possível entrar em dois vieses de 

produção de uma reportagem: 1) Como lidar com entrevistas complexas que serão 

feitas a diversos profissionais do jornalismo policial; 2) Como esses repórteres 

policiais se colocam frente aos diversos acontecimentos noticiosos. Sendo 

entrevistados ou entrevistando é possível obter a ideia do diálogo possível que se 

dará a partir de quando o “Eu” e o “Tu” se encontram em dialogia. Essa mediação 

jornalística não será desqualificada por ser necessária para atingir e descrever a 

realidade que nos cerca, e de certa forma isso se tornará rotina, pois o povo quer 

estar sempre sabendo dos acontecimentos (MEDINA, 2008). 

Em razão do estudo, produzimos um livro. Decidimos intitulá-lo de “Sangue de 

Repórter”. Esse nome faz alusão à firmeza e garra que os profissionais envolvidos 

com o jornalismo policial têm. A obra traz uma abordagem das vivências dos 

repórteres policiais e a produção do livro foi dividida em etapas: inicialmente tivemos 

um primeiro contato com os entrevistados, procurando sempre manter a ética para 

que os direitos dos mesmos sejam preservados, assim como sua imagem e seu 

direito de expressão, que concordaram em assinar um termo de autorização para 

que seus depoimentos fossem utilizados e descritos no livro. Na realização da 

pesquisa, como ferramentas instrumentais adotamos a entrevista semiestruturada, a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Como aparato para registro das 

informações, contamos com uma máquina fotográfica e um gravador. 

O detalhamento do trabalho desses profissionais se deu a partir da descrição 

dos depoimentos, enfocando a postura que os mesmos tomam frente às situações. 

Também observamos nos depoimentos dos repórteres a sua autopercepção no que 



32 
 

toca à postura sobre seu trabalho e às situações enfrentadas. Ainda nos 

debruçamos sobre os motivos que os levaram a trabalhar nesse tipo de jornalismo e 

como eles veem o perfil do repórter policial no Estado. 

O livro reportagem tem oito capítulos tratando sobre a vida e a rotina de oito 

repórteres policiais. Este projeto adotou uma abordagem de cunho observativo, 

expositivo e reflexivo, fazendo com que os leitores possam se sentir próximos da 

realidade vivenciada. 

 Ao iniciar uma pesquisa é necessário fazer um levantamento bibliográfico e 

ter as principais referências sobre um determinado tema. Ao falarmos e discorrermos 

sobre o repórter policial é preciso fazer um levantamento bibliográfico, saber quais 

os autores que irão embasar o trabalho de pesquisa. É importante saber e ter um 

embasamento teórico e científico do que se pretende abordar em uma pesquisa, 

pois, para a realização de um trabalho de conclusão de curso é necessário ter uma 

visão científica e não apenas ter ideias do senso comum. 

 Optamos por esse tipo de pesquisa para que as discussões levantadas junto 

aos entrevistados fossem bem mais do que entrevistas e sim uma observação do 

cenário real e um estudo aprofundado da realidade vivida por eles. "Entrevista é uma 

das mais comuns e poderosas maneiras que utilizamos para tentar compreender 

nossa condição humana", dizem Fontana e Frey (1994, p.361).   

 Buscando maior flexibilidade e dinamismo, optamos em trabalhar o nosso 

livro-reportagem com a entrevista em profundidade descrita por Oliveira, Martins e 

Vasconcelos (2012, p.5) da seguinte maneira: “são aquelas que apresentam uma 

maior flexibilidade, permitindo ao entrevistado construir suas respostas sem ficar 

preso a um nível mais rigoroso de diretividade e mediação por parte do 

entrevistador”.  

 Esse método de entrevista possibilita maior interação entre quem pergunta e 

quem responde, proporcionando a obtenção de resultados positivos além de ter uma 

descrição mais esmiuçada da realidade, podendo obter maior aproveitamento da 

entrevista.  

 Nesta perspectiva escolhemos o dialogismo para abordar o nosso objeto, pois 

esse método é adequado para que atinjamos os resultados esperados para a nossa 

pesquisa, já que, quando abordado teoricamente, o dialogismo da autora Medina 

enfoca nos enlaces e tramas vivenciados pelos repórteres no seu trabalho diário. 

 Articulamos essa perspectiva juntamente com os elementos centrais que 
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escolhemos estudar durante a construção do trabalho: o repórter policial, o 

sensacionalismo, o jornalismo literário, entre outros. 

 Debruçamo-nos sobre as experiências desses repórteres policiais, 

considerando os conceitos mencionados no referencial teórico, buscando ainda 

entender qual o verdadeiro papel desse profissional e como se dá a construção de 

sua identidade. Nossa análise teve ainda uma grande importância para futuras 

pesquisas e observações, tanto no meio acadêmico como na comunidade em geral. 

 Para reforçar o embasamento teórico é necessário conhecer os personagens 

que serão entrevistados e por isso utilizaremos a pesquisa biográfica, pois ela 

possibilita maior compreensão acerca do que está sendo discutido. “Essa 

compreensão narrativa da experiência se apresenta como uma escrita, isto é, como 

um modo de apreensão e de interpretação da vivência, com sua dinâmica e sua 

sintaxe, seus motivos e suas figuras” (MOMBERGER, 2012, p.525). Portanto, a 

pesquisa biográfica é um instrumento essencial para a construção de trabalhos, pois 

ela possibilita discussões que vão além do senso comum. 

 Escolhemos os entrevistados a partir do levantamento de repórteres policiais 

do Estado, que fizemos desde o começo da construção do projeto. Inicialmente 

surgiram vários nomes e personagens que foram importantes para o jornalismo 

policial. Como queríamos fazer uma pesquisa mais aprofundada optamos apenas 

por oito repórteres policiais, duas mulheres e seis homens: Débora Azevedo, 

Sayonara Amorim, Washington Rodrigues, J. Gomes, Cyro Robson, Marcos Ramos, 

F. Gomes (in memoriam) e Pepe dos Santos (in memoriam).  

 Antes de contatar os entrevistados, fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre 

os mesmos, os trabalhos realizados, qual a função que estão desempenhando 

atualmente e como poderíamos abordá-los para realizarmos a nossa pesquisa. Foi 

um caminho longo até encontrarmos cada um deles, pois apenas um dos 

entrevistados mora na nossa cidade de Mossoró. 

 Para realizar a pesquisa foi necessário viajar para outras cidades, definir 

locais para realização das entrevistas e, por fim, conhecer e entrevistar cada um. 

Para contarmos sobre F. Gomes, entramos em contato com pessoas da família e 

amigos. E para falar sobre Pepê dos Santos contamos com a ajuda dos colegas de 

trabalho dele: Washington Rodrigues, Marcos Ramos e Débora Azevedo, que 

também relataram sobre suas próprias vivências como repórteres policiais. 
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 Depois de contactar todos os repórteres e fazer as entrevistas, fizemos uma 

decupagem minuciosa dos áudios das entrevistas, momento em que transcrevemos 

todas as falas dos entrevistados e selecionamos as partes mais importantes dos 

depoimentos. Depois escrevemos capitulo por capitulo, selecionando as informações 

mais relevantes para a construção da história.  

 Uma vez que todos os capítulos estavam prontos, partimos para a edição, 

diagramação e montagem do livro. Escolhemos o layout e a letra a partir do tema 

reportagem policial. Na capa, as cores vermelha e preta representam o sangue e a 

luta diária do repórter. Ainda na capa tem o desenho dos instrumentos de trabalho 

do repórter do jornal impresso, do rádio e da TV, bloquinho de anotações, microfone 

e câmera, haja vista que no livro há depoimentos de repórteres que 

trabalharam/trabalham no impresso, no rádio e na TV.  

 

 

6. A FIGURA DO REPÓRTER POLICIAL: RESULTADOS E IMPRESSÕES DOS 
ENTREVISTADOS 
 

Diante da realidade apresentada pelos repórteres policiais é possível 

perceber que apesar da similitude nas atribuições da profissão, existem diferenças 

na forma de atuação profissional, o que é um processo natural, já que cada um vê e 

atua na realidade a partir de sua compreensão do que é o jornalismo policial. 

Quando contamos no livro histórias e fatos descritos pelos próprios 

repórteres, é possível perceber que há atuações distintas, principalmente porque os 

nossos entrevistados atuaram/atuam em diferentes veículos - jornal impresso, rádio 

ou televisão, bem como alguns tiveram a formação acadêmica e outros não. 

Destarte, podemos dizer que isso tudo interfere na maneira como o repórter exerce 

seu trabalho. 

Quando relacionamos a autopercepção de cada repórter com suas tarefas, 

notamos que cada um tem a sua própria percepção e o conceito de como fazer 

reportagens policiais. Os entrevistados dão diferentes ênfases para o trabalho. 

Alguns se preocupavam em como passar a informação para o público, de maneira 

mais amena, já que os assuntos abordados nas reportagens policiais são bastante 

ácidos. Outros não exercitavam esse cuidado, pois acreditavam que mostrar a 

notícia do jeito que ela está posta, é o essencial.   
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Ao abordar as rotinas produtivas, cada entrevistado se auto descreve como 

repórter e, nessas auto descrições, é possível notar qual a linha de pensamento que 

eles têm sobre a profissão. Se eles são do tipo justiceiros ou mais humanizados.  

Percebemos que a maioria dos nossos entrevistados não é formada em 

Jornalismo, e que iniciaram a carreira de repórter policial por acaso. Apesar disso, 

identificam na profissão algo que mudou a vida deles e, principalmente, gostaram de 

exercer. A maioria se auto descreve como profissionais que mostram a realidade 

nua e crua e que não tem medo de falar a verdade em favor do povo. São os 

repórteres policiais que não têm medo, fazem de tudo para mostrar à sociedade os 

crimes e violência. São sensacionalistas, apesar de não se auto perceberem assim. 

Encontramos entre esses, que não vieram da academia, apenas um dos 

entrevistados que se preocupa com o lado mais social e humanizado. 

 Também temos os profissionais formados em comunicação social. Dos oito 

entrevistados, apenas três são formados. Estes, por sua vez, se auto descrevem 

como repórteres que têm um olhar diferenciado para a notícia, que sempre tentam 

aliviar a informação. Eles se dizem entendedores do crime e da violência e que, 

mesmo em contato constante com esse noticiário, não são do tipo justiceiros, 

apenas passam a informação. Tentam ser mais pontuais e literários. Outra 

característica observada nesses repórteres é que eles não aprovam as reportagens 

de cunho sensacionalista.   

 Cyro Robson não é formado em jornalismo, trabalhou no rádio e hoje trabalha 

na televisão. Se auto descreve como repórter policial que gosta da verdade, que não 

tem medo de falar, se acha ousado e se considera a voz do povo. Diz não ser 

sensacionalista, apenas mostra a realidade. Não tem medo de denunciar bandidos e 

fazer comentários sobre a violência e o crime. Define-se como um repórter policial 

ousado. Diz que muitos que têm o diploma não conseguiram chegar a ser como ele. 

 Débora Azevedo é formada em jornalismo pela UFRN. Trabalhou como 

repórter policial apenas no jornal impresso. Se auto define como repórter “furona”, 

por sempre buscar furos de reportagens. Afirma que o setor de polícia é importante 

para o aprendizado do repórter, assim como a formação. Se auto descreve como 

uma profissional que sempre gostou de fazer reportagens diferenciadas dando um 

tom literário à informação para não ficar tão impactante. Considera que o repórter 

policial não precisa ser justiceiro, apenas passar a informação.  
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 F. Gomes foi repórter policial de rádio e jornal, mas se destacou no rádio. Ele 

era do tipo justiceiro, que sempre investigava e tentava trazer a justiça para os casos 

que ele cobria. Não se formou em Jornalismo. Sempre gostou de comentários 

agressivos e batia de frente com a criminalidade, em suma, o povo se sentia 

representado por ele.  

 J. Gomes, repórter policial de rádio, começou a estudar Jornalismo, mas não 

achou necessário ter o diploma, já que tinha registro profissional na Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT) e trabalhava como repórter policial.   Se auto descreve 

como um repórter entusiasta, que sempre buscou a ética. Ele diz não gostar de 

repórteres que gostam de aparecer. Não se descreve como sensacionalista, porém, 

quando relata a maneira pela qual abordava as notícias, deixa subentendido o fato 

de ser sensacionalista. Até pelo seu jeito de não ter medo e de contar os fatos de 

violência que noticiou. 

 Marcos Ramos, repórter policial de jornal impresso, formado pela UFRN. Se 

auto descreve como um repórter ousado e diferente em procurar os fatos. Sempre 

buscou os furos de reportagens e nunca se conformava com o noticiário comum. 

Não gosta de repórteres que banalizam a violência. Percebe que o papel do repórter 

policial é apenas informar os dois lados da notícia. Ao contar os fatos vivenciados 

nos seus dias de reportagens policiais é possível deduzir a criatividade que ele tinha 

para noticiar. 

 Pepe dos Santos foi um repórter policial que não era formado em jornalismo e 

que trabalhou no jornal impresso. Ele tinha um diferencial, pois sabia muito sobre 

todas as notícias de cunho policial. Ao descrevê-lo, seus colegas dão a entender 

que ele era um repórter sensacionalista, pois fazia de tudo para superdimensionar 

os fatos. 

 Sayonara Amorim, não é graduada em Jornalismo, trabalhou por muito tempo 

como repórter policial de jornal impresso. Apesar de não ter formação na área, diz 

que é importante cursar a academia para fazer reportagem policial. Ela se auto 

descreve como a repórter que via o lado dos bandidos e que tem um olhar social. 

Não preza pela violência e o discurso de justiça. Ela se define como uma repórter 

diferente dos outros por entender os dois lados e apenas querer passar a 

informação sem maquiagem. 

 Washington Rodrigues, repórter policial do jornal impresso e formado pela 

UFRN. Se auto define como um repórter policial centrado e que sempre buscou 
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noticiar sob a ótica social. Não aprova o tipo de jornalismo justiceiro. Ele se define 

como um repórter que, apesar de ter denunciado muito, sempre soube dar a notícia 

verdadeira, mas sem intimidar ninguém. Diz que nas notícias policiais deve ser 

mostrado o lado bom do ser humano.  

 Diante desta explanação sobre o repórter de polícia e sua autopercepção 

podemos concluir que os profissionais, a partir da sua vivência, criam 

personalidades. Isso depende muito da formação, de onde trabalha e como aborda a 

notícia. É possível dizer que o repórter policial se auto define a partir de seu 

cotidiano e de suas experiências. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mediante as diversas abordagens e conceitos, é possível perceber a 

importância de estudar a autopercepção do repórter policial, considerando os 

diversos aspectos do jornalismo policial e as discussões que englobam essa 

temática.  

 Ainda é plausível destacar uma análise teórica das diversas percepções do 

sensacionalismo e as práticas adotadas pelo repórter, uma vez que ele tem um 

papel de grande relevância no cotidiano da sociedade. Com base no estudo 

realizado é possível afirmar que o repórter policial tem uma autopercepção a partir 

das vivências diárias com as reportagens e com o meio específico da sua profissão. 

 Outra percepção é a de que o repórter policial se autodefine conforme suas 

experiências diárias e sua forma de elaborar a notícia. Ao escrever as reportagens, 

os que são mais humanizados têm o sensacionalismo como algo infundado para a 

profissão. Eles não veem a necessidade de chamar a atenção do público para atrair 

audiência. Não se adequam a ideia de mostrar apenas cadáveres para dramatizar a 

notícia.  

 Já aqueles que são vistos pela sociedade como uma espécie de “justiceiros” e 

“defensores” do povo, não se auto definem como sensacionalistas. Eles se 

descrevem como profissionais comprometidos com a verdade e cuja função consiste 

em defender e proteger o povo. Eles se sentem orgulhosos por todos os 

reconhecerem como intrépidos e destemidos jornalistas. 

 Ao nos determos nos pensamentos e conceitos dos autores consultados que 

compõem a bibliografia deste trabalho e analisar os depoimentos dos entrevistados, 

chegamos a compreender que a passagem do profissional pela universidade define 

seus pontos de vista, o modo como aborda a notícia e como vê a profissão de 

repórter policial.  

 Na universidade, esse conceito tem por base a ética e comprometimento com 

a notícia. As reportagens feitas por repórteres que são formados em jornalismo tem 

um viés diferenciado, pois esses profissionais prezam o que aprenderam na 

academia.  

 Diferentemente destes, nota-se o discurso de comoção dos repórteres que 

tiveram um histórico de reportagens policiais com o embasamento apenas na 

prática. Eles tentam mostrar que estão ali para garantir o direito da sociedade, fazem 
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de tudo para investigar junto com a polícia. São verdadeiros personagens e se 

diferenciam por não ter medo de falar a verdade que eles pregam, gritam ao vivo, 

gesticulam e ainda conquistam a audiência do público. 

 Produzir um livro reportagem nos proporcionou uma visão e reflexão de como 

atuaram os repórteres policiais do Estado, levantando um panorama de como são 

feitas as reportagens policiais no Rio Grande do Norte, bem como a autopercepção 

desses profissionais.  

 Não foi uma tarefa fácil, pois tivemos que dedicar um ano inteiro para a 

produção do relatório e a construção do livro. Tivemos a missão de encontrar os 

entrevistados e convencê-los a participar do projeto. Viajar durante semanas até 

chegar aos personagens e entrevistá-los.  

 Foi desafiador, mas muito proveitoso. Pois a pesquisa nos proporcionou um 

encanto pela reportagem policial. Antes de iniciar, víamos a reportagem policial com 

um olhar enviesado, mas, ao longo das entrevistas fomos formando novos conceitos 

e partilhando ideias e vivências com os entrevistados e autores que estudam esse 

tema. 

 Passo a passo o livro foi criando forma e chegamos ao resultado esperado 

que era produzir um livro reportagem que retratasse a autopercepção do repórter 

policial.  

 Outro ponto positivo deste trabalho foi colocar em prática a teoria acumulada 

ao longo dos quatro anos de faculdade. Fazer o passo a passo foi essencial para a 

elaboração deste trabalho de conclusão de curso, exemplo disso podemos citar 

como foi proveitoso fazer a pré-produção, de captar os entrevistados, ter um roteiro 

do percurso a ser seguido, entrevistar um a um, filtrar as informações mais 

relevantes e contextualizar com os autores estudados. 

 Pelas razões aqui evidenciadas, este projeto apresentou boas condições de 

execução, pois os fatos e conceitos levantados apontam para um direcionamento 

exequível. Propomo-nos a produzir um livro reportagem que retratasse a 

autopercepção do repórter policial e relacionar essa autopercepção com sua rotina 

produtiva. Também quisemos mostrar como esses repórteres vivenciaram sua 

trajetória de trabalho e se portaram diante de fatos desafiadores do ponto de vista 

ético. 

 Conseguimos alcançar nossos objetivos geral e específicos e responder o 

nosso problema de pesquisa, mostrando através do referencial teórico e das 



40 
 

entrevistas descritas no livro como se dá a construção da identidade do repórter 

policial a partir de sua autopecepção.  

  Por tanto, após a realização deste trabalho concluímos que a reportagem 

policial e o jornalista devem sempre ser objeto de estudo. Por isso esta pesquisa 

pode ser levada adiante tendo outros encaminhamentos e outros resultados. 
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APÊNDICE A –MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ / 

IMAGEM, VOZ E PERFORMANCE 
 

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado(a) e identificado(a), autorizo gratuitamente, de forma irretratável e 
irrevogável, a Maria Kauany Alves de Oliveira Sousa, CPF: 090.411.114.84, estudante do curso de comunicação-jornalismo, 
a utilizar minha imagem e voz e, eventualmente, performance musical, para fins de inserção no seu trabalho de conclusão 
de curso e posteriormente no Livro-reportagem. 

Reconheço expressamente que Maria Kauany Alves de Oliveira Sousa ou terceiros a ela associados para o fim da produção 
das obras na qual serão inseridas minha imagem e voz e/ou imagem, voz e perfomance, poderão livremente das referidas 
obras dispor, bem como de seus extratos, trechos ou partes, dando-lhe qualquer utilização econômica, sem que a mim 
caiba qualquer remuneração ou compensação, podendo, exemplificativamente, adaptá-la para fins de produção de obras 
audiovisuais novas, para fins de exibição em circuito cinematográfico, fotonovelas, obras literárias, peças teatrais e/ou 
peças publicitárias, utilizá-la para matéria promocional em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de 
divulgação da referida obra, para a composição de qualquer produto ligado à mesma (tais como mas não limitados a capas 
de CD, DVD, “home-video”, DAT, entre outros), assim como para a produção do “makingof” da referida obra; fixá-la em 
qualquer tipo de suporte material, tais como películas cinematográficas de qualquer bitola, CD (“compactdisc”), CD ROM, 
CD-I (“compact-disc” interativo), “home video”, DAT (“digital audio tape”), DVD (“digital videodisc”) e suportes de 
computação gráfica em geral, armazená-la em banco de dados, exibi-la através de projeção em tela em casas de freqüência 
coletiva ou em locais públicos, com ou sem ingresso pago, transmiti-la via rádio e/ou televisão de qualquer espécie 
(televisão aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte de sinal existentes, 
exemplificativamente, UFH, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como independentemente da modalidade de comercialização 
empregada, incluindo “paytv”, “pay per view”, “near vídeo ondemand” ou “videoondemand”, independentemente das 
características e atributos do sistema de distribuição, abrangendo plataformas analógicas e digitais, com atributos de 
interatividade ou não), incluí-la em kit educativo, adaptá-la para forma de minissérie, comercializá-la ou alugá-la ao público 
em qualquer suporte material existente, promover ações de merchandising ou veicular propaganda, bem como 
desenvolver qualquer atividade de licenciamento de produtos e/ou serviços derivados da referida obra, disseminá-la 
através de Internet ou telefonia fixa ou móvel, utilizá-la em parques de diversão, inclusive temáticos, ceder os direitos 
autorais sobre a obra a terceiros, para qualquer espécie de utilização, produzir novas obras audiovisuais (“re-makes”), 
utilizar trechos ou extratos da mesma, ou, ainda, dar-lhe qualquer outra utilização que proporcione à Maria Kauany Alves 
de Oliveira Sousa ou terceiros à ela associados para o fim da produção da obra, alguma espécie de vantagem econômica. 

Adicionalmente, autorizo a sincronização e veiculação de qualquer obra e performance musical por mim criada 
previamente e/ou executada durante a captação de imagens para utilização na obra citada, conforme parágrafo acima, 
razão pela qual, neste ato, abro mão de qualquer direito de sincronização e execução, não cabendo a mim qualquer 
remuneração ou indenização quando do uso, gozo e fruição de direitos de exibição e exploração mencionados naquele 
mesmo parágrafo. 

Nenhuma das utilizações previstas acima, ou ainda qualquer outra que pretenda a Maria Kauany Alves de Oliveira Sousa 
ou terceiros a ela associados/licenciados dar à obra e/ou às imagens cuja utilização foi autorizada através deste termo, têm 
limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem necessidade de autorização 
específica ou que seja devida a mim qualquer remuneração ou indenização. Elegem a Maria Kauany Alves de Oliveira 

Sousa como único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento. 
 

 

......................................., ................. de ............................. de 2016. 

 

Assinatura: _________________________________________ 

Nome:____________________________________________ 

End.:_____________________________________________ 

CPF:______________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS 

 

1-NOME:  

2-IDADE: 

3-PROFISSÃO: 

4-COMO VOCÊ CONHECEU JORNALISMO POLICIAL? TEM FORMAÇÃO NA AREA?  

5-QUANTO TEMPO VOCÊ EXERCEU/ EXERCER A PROFISSÃO DE REPÓRTER? 

6-VOCÊ QUERIA ENTRAR NESSA AREA? OU NÃO? 

7-COM O PASSAR DO TEMPO VOCÊ CONTINOU PORQUE GOSTAVA DO QUE FAZIA OU POR 

NECESSIDADE? 

8-CONTE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS DURANTE SUA TRAJETÓRIA DE REPÓRTER POLICIAL. 

O QUE MAIS MARCOU? 

9-COMO VOCÊ SE DEFINE COMO REPÓRTER POLICIAL?  

10-FAÇA UMA AUTODESCRIÇÃO DO SEU PÉRFIL COMO PROFISSIONAL 

11-O QUE VOCÊ SENTIA/ OU SENTE QUANDO PASSA/PASSAVA POR SITUAÇÕES DE PERIGO? 

12-COMO É A SUA REAÇÃO AO VER UMA PESSOA MORTA?  ESSA REAÇÃO MUDOU AO LONGO DOS 

ANOS? 

13-SUA OPINIÃO SOBRE O JORNALISMO POLICIAL CONTINUA A MESMA DE QUANDO VOCÊ INICIOU? 

O QUE MUDOU? O QUE CONTINUA IGUAL? 

14-NA SUA OPINIÃO, PORQUE AS PESSOAS ASSISTEM AS REPORTAGENS POLICIAIS? 

15-COMO É A SUA POSIÇÃO COMO REPÓRTER DIANTE DE PESSOAS QUE MATAM, QUE MORREM, 

COM A PRÓPRIA VIOLÊNCIA?  

16-COMO É A ROTINA PRODUTIVA DO REPÓRTER POLICIAL? O REPÓRTER SE ACOSTUMA COM A 

MORTE, COM VIOLÊNCIA, COM AS NOTÍCIAS RUINS? 

17-NA SUA OPINIÃO QUAL É O PAPEL DO REPÓRTER POLICIAL? 

18-COMO VOCÊ OS OUTROS COLEGAS DE TRABALHO? 

19-QUAL SUA OPINIÃO EM RELAÇÃO A FORMAÇÃO EM JORNALISMO PARA AQUELES QUE FAZER 

REPORTAGENS POLICIAIS? 
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ANEXO A – CONTEÚDO FOTOGRÁFICO DAS ENTREVISTAS 

 

 

ENTREVISTA COM CYRO (FOTOS DE SOLANGE SANTOS) 

 

 
IMAGEM 1 (Cyro Robson apresentando o programa) IMAGEM 2 

 

 

 
IMAGEM 3 
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ENTREVISTA COM JOTA GOMES (FOTOS DE SOLANGE SANTOS) 

 

 
IMAGEM 4 ( Entrevistando o jornalista J. Gomes)  

 
IMAGEM 5 IMAGEM 6 

 

ENTREVISTA COM SAYONARA (FOTOS DE SOLANGE SANTOS) 

 

 
IMAGEM 7 (Com a jornalista Sayonara Amorim)  
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ENTREVISTA COM DÉBORA AZEVEDO (FOTOS DE KAUANY SOUSA) 

 

 
IMAGEM 8 (Débora Azevedo no seu local de trabalho)  

 

 

 

ENTREVISTA COM A FAMÍLIA E AMIGOS DE F. GOMES (FOTOS DE KAUANY 

SOUSA) 

 

 

 
IMAGEM 9(Sidney Silva, amigo de F. Gomes) 
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IMAGEM 10 (com a família de F. Gomes, da esquerda para a direita, Irmã, filha, mãe, irmão, irmã) 

 

 

 

 

 
IMAGEM 11 (Roberto Flávio, amigo de F. Gomes)IMAGEM 17 
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