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RESUMO 
 
 

 O jornalismo policial ocupa historicamente partes significativas das páginas de 

um jornal e tempo considerável de um noticiário televisivo. Crime e Polícia Militar estão 

sempre relacionados, no entanto, a excessiva negativização dos fatos como valor notícia tem 

sido, em boa parte das vezes, a única forma de a PM aparecer nos noticiários. Além disso, 

pode criar uma relação única entre os dois (unidirecional), levando a crer que a única 

responsável sobre a criminalidade seria a Polícia Militar. O objetivo deste trabalho é analisar a 

abordagem da cobertura jornalística de temas relacionados à segurança pública, os fatores que 

influenciam na seleção e produção das notícias, deficiências da cobertura, possíveis 

problemas e sugerir novas possibilidades. O trabalho, que se fundamentou em análises 

bibliográficas e na experiência como Policial Militar do autor, sugere que o jornalismo 

policial esteja se resumindo à cobertura descontextualizada de crimes, pressionada pelo 

imediatismo imposto pelas redações, o que pode estar criando e reforçando estereótipos de 

violência e da Polícia Militar. Nesse sentido, grande parte da mídia estaria abrindo mão de 

discutir melhorias para a segurança pública junto aos governos, dedicando-se exclusivamente 

a coberturas factuais. Como sugestão, a sensibilidade jornalística do jornalismo interpretativo 

poderia ser uma opção para dimensionar melhor os fatos, mobilizar a opinião pública e 

agendar debates de políticas para o setor. 

 

Palavras-chave: Mídia. Polícia Militar. Crime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Quando acordamos pela manhã e pegamos o jornal na caixa de correios, 

diariamente, encontramos uma notícia policial. Ao acessarmos a internet para verificar as 

notícias do dia, possivelmente encontraremos um fato relacionado à segurança pública 

noticiado. Há ainda aqueles que escutarão no rádio pela manhã um boletim policial do dia 

anterior, ou assistirão no jornal local ao menos uma nota acerca dos fatos ocorridos. 

Estamos acostumados com a presença cotidiana da criminalidade nos noticiários. 

A opinião pública “debate” a onda de violência, que amedronta e “cresce assustadoramente”. 

Podemos imaginar que, na análise do senso comum, todos, ou quase todos cidadãos, 

acreditam que a segurança pública é um dos problemas mais graves enfrentados pelo Brasil 

atualmente. 

E quando falamos em temas como segurança, criminalidade e violência, um dos  

órgãos que relacionamos com mais frequência ao problema, como principal responsável pela 

sua solução, é a Polícia Militar, talvez a instituição mais visível, próximo e de fácil acesso da 

população. Além disso, nas “notícias criminais”, também é possível associar, sempre, Polícia 

Militar e crime. 

Partindo do pressuposto de que a segurança pública é um problema visível no país 

e que notícias relacionadas a crimes, violência e polícia ganham repercussão nos meios de 

comunicação, que um dos órgãos mais presentes na cobertura da criminalidade é a Polícia 

Militar, podemos tentar analisar a cobertura policial mais profundamente.  

Como soldado da Polícia Militar de Minas Gerais e formando em Comunicação 

Social, pude observar que há uma relação complicada e importante entre Polícia Militar e 

mídia. Ao mesmo tempo que a PM necessita dos meios de comunicação para divulgar seu 
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trabalho, em alguma ocasiões evita os jornalistas e em muitos casos, não recebe bem as 

críticas dos jornais  

Em dois anos e seis meses como policial na cidade de Juiz de Fora, pude perceber 

que, em muitos casos, policiais sentem-se prejudicados pela mídia, que não valorizaria seu 

trabalho, daria ênfase em crimes mais graves, ações desastradas de polícia ou casos de desvio 

de conduta.  Entendemos que essas situações são mais noticiáveis em virtude dos valores 

notícia, como o inesperado e o imprevisível, além de cumprir o papel jornalístico de 

denunciar casos de corrupção, por exemplo.  

No entanto, há uma sensação na tropa, perceptível também no curso de formação, 

que a mídia sensacionaliza o jornalismo policial, tendendo a criticar muitas vezes e elogiar 

raramente. Tais críticas da mídia também são muito questionáveis em parte da tropa com a 

qual convivi, que questiona quais seriam os “especialistas em polícia”. 

Analisando no dia-a-dia os questionamentos por parte dos policiais, atentei para a 

área do jornalismo policial, observando mais detalhadamente o tratamento que a mídia dá 

para a segurança pública, dando ênfase à formação que recebi e o mercado de trabalho 

competitivo do jornalismo dependente do imediatismo. O jornalismo “debate” a segurança 

pública, como por exemplo, discute política ou economia?  

Ao confrontar as observações, nos propusemos a aprofundar um estudo sobre as 

relações entre jornalismo, segurança pública e polícia, questionando a seleção, produção e 

contextualização das notícias. A partir de análises bibliográficas e em convívio direto com o 

“universo policial”, levantamos a seguinte problematização: O jornalismo policial tem se 

resumido, principalmente, na simples cobertura factual do crime, pressionado pelo 

imediatismo das novas tecnologias, da busca pelo furo e dos interesses comerciais? 
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A partir do problema encontrado, sugerimos que haja consequências em 

decorrência de tal tendência factual e imediatista, que podem estar contribuindo para 

aumentar a sensação de insegurança da população, por exemplo. 

Para buscarmos um possível caminho, que nos levaria a uma nova possibilidade de 

cobertura policial, analisaremos os processos de construção social da notícia e tentaremos 

entender um pouco da cultura policial militar. 

No segundo capítulo, observaremos os diversos fatores que existem na produção e 

seleção das notícias, a percepção subjetiva da realidade, a seleção, muitas vezes arbitrária de 

pautas, a influência do jornalismo na produção da opinião pública, da capacidade de incluir 

assuntos em nossas preocupações, e até mesmo dos governos, e o tratamento dado pelo 

jornalismo interpretativo aos fatos. 

Para tentar compreender um pouco sobre a segurança pública, buscaremos no 

terceiro capítulo, analisar brevemente o surgimento do conceito de polícia no Brasil e 

consequentemente a Polícia Militar em Minas Gerais, sua origem e sua missão, além de expor 

a formação e profissionalização dos policiais. Para isso, tentaremos observar traços de uma 

cultura moldada há mais de 200 anos que podem ser importantes na cobertura de segurança 

pública. 

Discutiremos nossa problematização no terceiro capítulo, comparando dados da 

cobertura jornalística no Brasil com percentuais de crimes, tentando analisar a forma de 

produção do jornalismo policial em si, entender as possíveis consequências de uma cobertura 

factual supostamente deturpada da criminalidade e chamar a atenção para o papel 

fundamental da mídia na discussão de políticas de segurança pública, ampliando e 

contextualizando o tema. 

Concluindo, tentaremos possibilitar uma nova forma de fazer jornalismo policial, 

expondo possíveis saídas para a pressão comercial e imediatista dos órgãos empresariais que 
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são os meios de comunicação. Reforçaremos a importância do papel da mídia para a 

contribuição da paz social e da tranquilidade pública, remetendo-nos à Constituição Federal, 

que impõe que Segurança Pública é dever e responsabilidade de todos. 
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2 JORNALISMO: UM TRABALHO DE CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS FATOS 
 

 
 

“Se o cachorro morde o homem, isto não é notícia. Se 
o homem morde o cachorro. Isso sim, é notícia.” (John 
Bogart, 1880) 

 

 Os meios de comunicação são considerados por muitos, leigos e estudiosos, o 

quarto poder, em comparação aos três poderes que governam o estado moderno, o legislativo, 

o executivo e o judiciário. Alguns ainda acreditam que o poder da mídia está acima de todos 

os outros três, que o poder de persuasão da mídia é quase infinito, como acreditavam os 

teóricos da bala mágica1. Sabemos que o poder de persuasão dos meios de comunicação não é 

tamanho, no entanto, é interessante notar como a mídia constrói o noticiário e como tudo o 

que lemos, ouvimos e assistimos é produto de um longo processo de produção da notícia, que, 

possivelmente, nunca traduzirá integralmente e imparcialmente o que é a realidade. 

 É interessante observar que, assim como ocorre com a notícia, os meios de 

comunicação nunca noticiarão tudo o que ocorre. O que parece óbvio deve ser, observado por 

uma perspectiva de escolha. Um jornal, ou telejornal, de nível nacional, tem um limite de 

fatos que podem ser veiculados por dia. E quem decide o que é importante ou não? Quem 

decide quais fatos têm mais relevância? Notícias policiais ou tragédias devem ser sempre 

noticiadas? Jornalismo é construção social e reflexão. E é um resumo das escolhas dos 

profissionais que trabalham há anos, com suas culturas próprias, bem como de suas 

instituições e dos demais atores sociais do mundo empírico; com seus pré-julgamentos e 

preconceitos que assistimos todos os dias.  

Luiz Costa Pereira Junior (2006a, p.26) adverte que o fato de noticiar já é, “de 

antemão, uma forma de propor um mundo entre aspas, alterado antes mesmo da intenção de 

                                                 
1 Teoria da Comunicação da década de 20 que pregava que os efeitos produzidos pela mídia atingem da mesma 
forma todas as pessoas, independente de suas características sociais, psicológicas ou culturais (PENA, 2006, p. 
143). 



 13 

distorcer.” O jornalista, por mais puro e sem maldade que seja, apresentará ao público sua 

forma de ver o fato, medida por uma série de valores e convenções do mundo social e 

institucional nos quais está inserido. O resultado disso será um recorte da realidade, chamado 

de representação.  

 

2.1 O QUE É O REAL? 

 

 As faculdades de jornalismo, os manuais de redação e mesmo o Código de Ética,  

pregam ao postulante a jornalista alguns princípios básicos na apuração da notícia, como 

imparcialidade, isenção, objetividade, verificação e, acima de tudo, a verdade. Partindo destes 

princípios, imaginaríamos que todas as matérias, produzidas por um jornalista ético, estariam 

nos relatando exatamente o que aconteceu. A teoria do jornalismo que certamente mais 

contribui para essa concepção é a teoria do espelho. Dentro desta concepção, o máximo que se 

admite é a possibilidade de que as notícias reflitam o ponto de vista do jornalista (VIZEU, 

2003, p. 107). Felipe Pena (2006, p. 127) ressalta que até hoje alguns jornalistas defendem a 

teoria “porque ela dá legitimidade e credibilidade aos jornalistas, tratando-os como 

imparciais, limitados por procedimentos profissionais e dotados de um saber de narração 

baseado em método científico que garante o relato objetivo dos fatos”.  

No entanto, não é bem assim que ocorre. Quando nos deparamos com um fato, não 

estamos “vendo a realidade”, mas sim, uma representação do real. Primeiramente, o próprio 

idioma, a língua em si, não é mero instrumento de comunicação. Alfredo Vizeu (2003, p.108) 

lembra que toda palavra serve de expressão de um em relação ao outro. 

 Érika Ferreira (2004, p.11) ressalta que a representação é uma forma de resgatar o 

real, de torná-lo novamente presente e que é a única maneira de conservá-lo. Além de 

informar, as representações suprem a necessidade humana de registrar sua história. Ferreira 
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ainda lembra do significado da palavra informar, que vem do latim in formatio,  ou seja, dar 

forma, enformar, organizar. 

 Independentemente do meio de comunicação analisado, as notícias sempre serão 

uma representação, ou, como descreve Pena (2006, p. 128), “uma construção social de uma 

suposta realidade”. Em um meio impresso, o encadeamento das informações ao longo do 

texto proporcionará um tipo de percepção, que seria diferente se as informações fossem 

colocadas em outra ordem. Em meios audiovisuais, a edição das imagens por si só, já 

configura um recorte da realidade. Ainda que a transmissão seja ao vivo 

Mesmo quando a televisão transmite um evento ao vivo, o que está sendo exibido 
na tela é, de certa forma, mera representação. A TV capta somente uma parte da 
realidade, um recorte, submetido a escolhas de um repórter. Este, por sua vez, 
informa o espectador, narra o que está acontecendo, ou seja, conta a história. 
(FERREIRA, 2004, p.14) 
 
 

 As escolhas sobre o que será noticiado na apuração de um fato dependem 

primeiramente do repórter. E a escolha da narrativa feita pelo jornalista nunca é inteiramente 

livre. Segundo Pereira Junior (2006 a p.147), as escolhas são orientadas por: 

• Pela aparência que a realidade assume à sua frente,  
• Pelas convenções que moldam sua percepção e fornecem o repertório 
formal para a apresentação dos acontecimentos,  
• Pelas instituições e rotinas de trabalho (PEREIRA JUNIOR, 2006a, P. 
147) 

 

É difícil imaginar uma situação na qual o repórter conseguiria relatar tudo o que 

aconteceu, sem perda de informação. Como lembra Pereira Junior (2006a, p.19), ninguém 

gasta duas horas para narrar um filme a um amigo. 

Em geral, resumimos os eventos, enfatizamos trechos vitais, mudamos a 
cronologia. Expor o acontecido significa, antes de mais nada, escolher episódios, 
aproximar eventos dispersos, privilegiar um incidente em lugar do outro. 
Unidade primordial da informação, a notícia encurta trechos expositivos, estica 
outros, relembra episódios correlatos ou suprime momentos inteiros, sem dó nem 
piedade. Tudo para que a história caiba no espaço destinado a ela, seja feita no 
prazo predeterminado e o público assimile de forma mais contundente o que lhe é 
contado. (PEREIRA JUNIOR, 2006a, p. 19) 

 
 Além da compressão de informações, cada relato de um fato trará em si o 

paradoxo do jornalismo: “a incompatibilidade entre o que se diz apresentado (enunciado) e o 
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que é apresentado (enunciação)”, (PEREIRA JUNIOR, 2006a, p.20). Na opinião 

complementar de Vizeu (2003, p.110), a enunciação ampara a relação entre a língua e o 

mundo. 

A enunciação constitui a âncora da relação entre a língua e o mundo: ela permite 
representar os fatos no enunciado, constituindo, ela própria, um fato, um 
acontecimento único definido no tempo e no espaço. (...) No jornalismo, a 
linguagem não é apenas um campo de ação, mas a sua dimensão constitutiva. É a 
condição pela qual o sujeito constrói um real, um real midiatizado.  (VIZEU, 2003, 
p. 110) 
 
 

O mesmo fato, observado por mais de uma pessoa, será, portanto, contado, 

enunciado, de maneiras diferentes, de acordo com o que cada uma recortou da situação. Se 

isso for levado ao campo jornalístico, entenderemos porque os mesmos fatos são divulgados 

com enfoques diferentes por diferentes jornais. Isto se analisarmos friamente somente as 

representações e acreditando na ética dos jornais e das empresas. De acordo com a posição 

política, ideológica ou religiosa, uma das partes ainda poderá enfocar o fato 

tendenciosamente, segundo seus interesses. Além disso, existem questões referentes às linhas 

editoriais dos jornais, que podem seguir uma ideologia política, por exemplo, resultando em 

enquadramentos diferentes, por jornais diferentes, da mesma situação 

As construções midiáticas resultam numa hierarquização dos sentidos, em que são 
determinados os lugares onde serão publicadas quaisquer notícias. O trabalho de 
construção realizado pelas mídias está impregnado de subjetividade, seja na escolha 
do ângulo da foto, seleção das fontes, opção por determinadas vozes e citações e 
não outras, hierarquização dos assuntos por página, etc. (BORELLI, 2005, p.7 ) 

 

 Viviane Borelli (2005, p. 8) ainda ressalta que o jornalista não se limita a refletir a 

realidade.  

(...) contribui para dirigi-la a outro fim, seja por ação ou omissão, dizendo ou 
calando, consciente ou inconscientemente. O jornalista age sobre a ‘realidade 
social’ na medida em que elabora e determina os que merecem ou não um status 
singular. (BORELLI, 2005, p. 8) 

 
 
 Entende-se, portanto, que o que vemos, lemos e ouvimos, não é estritamente real. 

Como tenta explicar Pereira Junior (2006a, p. 29), o jornalismo não é fato, nem invenção: 
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É ficção e não é. É “real” e não é. Ficciona o real porque remonta seus sinais, 
recompões seus vestígios, e o resultado disso é um real desrealizado, uma 
possibilidade que disputa validade com a própria realidade empírica. Mas não é 
ficção. É outra coisa. (PEREIRA JUNIOR, 2006a, p. 29) 

 

 O trabalho jornalístico implica mais em explicar os fatos através de um 

encadeamento de eventos do que de simplesmente transcrever a realidade. Juan Luís Iramian, 

(IRAMIAN apud PEREIRA JUNIOR, 2006a, p. 32) no ensaio Una historia del concepto 

“información” supõe que quando nos deparamos com uma notícia, não é a realidade que 

compartilhamos, mas uma certa forma de perceber o cotidiano, de nos atualizar e, em alguns 

casos, até confirmar o que sabemos da vida. 

 Se sabemos que a realidade que nos é apresentada “não é real”, que tudo não 

passa de uma construção, uma reprodução, de acordo com a versão do jornalista, como 

confiar no repórter que não conhecemos, e, ainda, nos veículos de comunicação com 

interesses próprios? Pereira Junior (2006a, p.35) acredita que uma relação de confiança na 

ética do meio de comunicação substituiria a confiança no real. 

 Além de perceber que a reprodução da realidade como num espelho não existe no 

jornalismo, mediante as inúmeras mediações presentes no processo de construção da notícia, 

devemos nos dar conta de que, além de representar os fatos, os meios de comunicação 

selecionam o que é noticiado. É claro que seria impossível divulgar em uma única edição de 

jornal tudo o que aconteceu de importante no dia anterior. A literatura e a prática do 

jornalismo moderno nos mostram, então, que somente os “fatos importantes” são noticiados. 

No entanto, quem, ou o que, determina a seleção dos “fatos importantes”? Não seria também, 

a relevância de um acontecimento, algo tão subjetivo quanto a edição de uma matéria? 

 

2.2 REALIDADE SELECIONADA 
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Um jornal, de circulação nacional, em dias de semana, tem em média 60 páginas. 

Um telejornal que seja transmitido ao país todo, dura cerca de meia hora. O Brasil tem cerca 

de 190 milhões de habitantes, milhares de cidades, regiões com costumes e culturas 

extremamente diferentes. Imaginemos quantos acidentes ocorrem por dia, em cada uma 

dessas cidades, quantos crimes são cometidos, quantos lançamentos, inaugurações, festas, 

comemorações, tragédias, mortes, acontecem todos os dias. 

 É impossível mensurar quantos fatos noticiáveis ocorrem por dia, assim como é 

impossível noticiar tudo que ocorre em diferentes lugares. O fato é que a fatia que é divulgada 

nos meios de comunicação, em uma análise do senso comum, pode ser equiparada a um 

decimal, se comparado ao total geral de acontecimentos. Assim, percebemos que as notícias 

que nos são mostradas são escolhidas como mais “noticiáveis” que outras, por alguém. Por 

um jornalista, um editor ou um grupo de jornalistas. 

 Pereira Junior, em seu guia para edição jornalística (2006b, p.23), afirma que 

editar é escolher. No entanto, não é só o editor de um jornal que seleciona o que será 

divulgado. O próprio repórter, em uma reunião de pauta, propõe determinado tema a ser 

“coberto”.  

 Muitas vezes, há discrepâncias entre o que é notícia e o que o leitor gostaria que 

fosse notícia. Nilson Lage (2004, p.25) questiona sobre o valor de um fato para determinado 

leitor. 

Até que ponto os detalhes de uma solenidade – desfile diante de tropas, hinos, 
cerimonial – interessam, por exemplo, a um leitor jovem, de uma camada pobre da 
sociedade? A exibição de imagens de uma cirurgia cardíaca será considerada 
informação válida, apelação sensacionalista ou agressão visual por um público de 
donas-de-casa? A violência policial é assunto palpitante ou fato corriqueiro para um 
favelado? Numa sociedade que assiste diariamente a uma infinidade de cenas de 
violência em seriados de televisão, a descrição realista, passo a passo, de uma cena de 
violência real é aceitável numa publicação destinada a adolescentes? Uma reportagem 
sobre penteados sofisticados interessa a moças que trabalham ou, exatamente porque 
trabalham, não tem tempo para se preocupar com essas coisas? (LAGE, 2004, p. 25) 
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 As faculdades de jornalismo e os manuais de redação ensinam o valor da notícia, 

explicam que um fato para se tornar noticiável deve preencher alguns pré-requisitos, como 

interesse público ou catástrofes naturais. Além disso, o Código de Ética dos jornalistas 

brasileiros prega, no inciso II, do segundo capítulo, que: “a produção e a divulgação da 

informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse 

público2 (grifo meu). Pereira Junior (2006b, p.31) cita Ricardo Noblat ao falar sobre o critério 

da divulgação, aconselhando ser encarado como importante o fato que pode “produzir 

mudanças na vida das pessoas” e nem sempre o que “provoca barulho”. 

 Além da escolha do repórter e do editor, vale lembrar que os meios de 

comunicação são órgãos empresariais, com interesses econômicos, e que, muitas vezes, a 

seleção da notícia dependerá também da ideologia da empresa. A Teoria Organizacional 

mostra como o veículo de comunicação, como uma empresa, interfere resultado final do 

trabalho de seus funcionários. Pena (2006, p. 135) descreve que, por esse prisma o jornalismo 

é um negócio, e, como tal, visa o lucro. 

...o trabalho jornalístico é dependente dos meios utilizados pela organização. E o 
fator econômico é exatamente o mais influente de seus condicionadores. (...) As 
receitas devem superar as despesas. Do contrário, haverá falência da empresa e seus 
funcionários ficarão desempregados. (PENA, 2006, p. 35) 
 

Lage (2004, p. 10) recorda que os primeiros jornais começaram a circular a partir 

de 1609 difundindo ideias burguesas e, nesse sentido, o fato histórico oferece um suporte 

importante para compreendermos as forças ideológicas de determinados grupos na 

disseminação de valores e estereótipos pela mídia e pelo jornalismo. 

Nesse processo, deve-se levar em conta aspectos de ordem interna (valores, cultura) 
e externa (condições e organização do veículo de comunicação, etc), e só ganha 
status de noticia se “couber” na ideologia, na estrutura predeterminada 
(diagramação, espaço para publicidade, para matérias “pagas”, etc), nos pontos de 
vista do jornal, nos interesses do anunciante. (LAGE, 2004, p. 10) 
 

                                                 
2 Disponível em: http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf. 
Acesso em 13/07/2010. 
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 No mesmo contexto, ao citar Berger, Borelli acrescenta um desafio proposto aos 

editores dos jornais atuais: “a questão a ser resolvida pelo editor é o ‘que há de novo no 

mundo hoje que ‘caiba’ no meu jornal, que conquiste leitores e não se confronte com os que o 

sustentam economicamente?’” (BERGER, 1988, p. 37, apud BORELI, 2005, p.7). 

 Complementando a questão dos meios de comunicação como empresa, devemos 

atentar para o processo de interação ocorrido dentro da empresa e entre jornalistas, de um 

mesmo veículo ou entre concorrentes. Pereira Júnior (2006b, p. 35) alerta sobre regras e 

políticas implícitas, que interferem na produção do repórter. Pena (2006, p.136), ainda no 

contexto da teoria organizacional, ressalta que a principal fonte de expectativas para o 

jornalista não é o público, mas o grupo formado por colegas e editores. “O jornalista, então, 

acaba socializado na política editorial da organização através de uma lógica de recompensas e 

punições. Em outras palavras, ele se conforma com as normas editoriais, que passam a ser 

mais importantes do que as crenças individuais.” 

 Assim sendo, é interessante observar por que alguns fatos viram notícia e outros 

não. Outra teoria do jornalismo importante para entendermos esses protocolos seletivos é a do 

gatekeeper. O nome remete a alfândega, um porteiro que filtra a entrada de produtos ou de 

pessoas.  

Ou seja, diante de um grande número de acontecimentos, só viram notícia aqueles 
que passam por uma cancela ou portão (gate em inglês). E quem decide isso é uma 
espécie de porteiro ou selecionador (o gatekeeper), que é o próprio jornalista. Ele é 
o responsável pela progressão na notícia ou por sua “morte”, caso opte por não 
deixá-la prosseguir, o que significa evitar a publicação. (PENA, 2006, p. 133) 

  

Pereira Junior (2006b, p.32) exemplifica a seleção por parte do gatekeeper, 

mostrando algumas “desculpas” utilizadas pelos editor para rejeitar uma pauta. 

É gatekeeper, por exemplo, a falta de espaço para publicar, desculpa costumeira de 
editores para recusar pautas. A sobreposição com histórias já selecionadas na 
edição é outro gatekeeper, assim como alegar falta de interesse jornalístico na 
matéria. Dizer que falta boa escrita a um texto é álibi de edição, assim como 
afirmar que a pauta é de área demasiado afastada da cobertura habitual do veículo. 
(PEREIRA JUNIOR, 2006, P.32) 
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 Antonio Hohlfeldt (2001, p.206) alerta para o perigo do gatekeeper. Ele lembra 

que o gatekeeper pode ser involuntário e inconsciente, não se tratando de uma intervenção 

premeditada. Para Hohlfeldt, as consequências das omissões involuntárias dos gatekeepers 

podem chegar 

 (...)a níveis bem mais radicais e perigosos, na medida em que omitem ou 
marginalizam acontecimentos que, por vezes, poderiam ser efetivamente 
importantes e significativos ao menos para determinadas coletividades. (...) e eis 
que, a omissão constante, ou, ao contrário, a ênfase permanente em determinados 
temas, chegaria a interferir diretamente na percepção do mundo externo por parte 
dos receptores. (HOHLFELDT, 2001, p. 206) 

 

 Outro conceito que deve ser atrelado ao gatekkeper é o news value, ou os valores-

notícia. O news value trata da noticiabilidade de um fato, que detém, ou não, determinados 

valores que lhe tornem publicável. 

A noticiabilidade é um conjunto de regras práticas que abrange um corpus de 
conhecimento profissional que, implícita e explicitamente, justifica os 
procedimentos operacionais e editoriais dos órgãos de comunicação em sua 
transformação dos acontecimentos que permitem uma construção narrativa 
jornalística e que os recomendam enquanto informação jornalística. 
(HOHLFELDT, 2001, P. 209) 
 

 São praticamente infinitos os valores notícia, divididos em categorias. Interesse 

nacional, fama dos envolvidos, quantidade de envolvidos, capacidade de entretenimento, 

exclusividade, atualidade e qualidade são alguns dos inúmeros valores-notícia. No contexto 

dessa pesquisa, chama a atenção um dos valores citados por Hohlfeldt: A condição de desvio 

da informação “que se refere ao fato de que uma notícia ruim é sempre mais interessante do 

que notícia boa; acontecimento raro é sempre mais noticiável que acontecimento comum, 

etc.” (HOHLFELDT, 2001, p. 211).  

Alfredo Vizeu (2003, p.112) também atenta para a interferência dos valores-

notícia na produção de sentidos em uma matéria e afirma que devem ser levados em conta “os 

códigos particulares estabelecidos pelas empresas de comunicação, por exemplo, os manuais 

de redação, mas também os valores-notícia (critérios de noticiabilidade), que vão ser 

manejados e mobilizados no processo de enunciação”. 
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Pereira Junior trabalha ainda com o processo que o francês Pierre Bourdieu chama 

de “circulação circular da informação” (2006b, p.38). Tal circulação funcionaria por culpa dos 

jornalistas, que teriam muito em comum, desde à origem social à formação profissional. 

Segundo ele, os profissionais lêem uns aos outros e muitas vezes produzem uma matéria mais 

em razão do concorrente/amigo do que em razão do interesse popular pela pauta. Movidos 

pela insegurança, jornalistas se apóiam uns nos outros e acabam por cobrir os mesmos temas.  

 É fácil percebermos isso atualmente. As manchetes dos jornais impressos, 

colocadas de forma diferente, são, em muitos casos, iguais. Os jornais acabam por divulgar a 

mesma pauta, com ângulos diferentes. E mais. É comum assistirmos no noticiário da televisão 

e lermos em uma revista semanal os mesmo temas abordados nos jornais impressos. 

No limite, temos o que Umberto Eco chama da “cortina de obviedade”, a redução 
de temas e incidentes abordados, o nivelamento das formas de tratamento, dando 
sensação de já visto uma realidade que parece se resumir a meia dúzia de 
fenômenos noticiáveis. Sem que uma censura explícita seja acionada, a diversidade 
do real é podada, porque se privilegia um número reduzido de assuntos e um modo 
recorrente de abordá-los (PEREIRA JUNIOR, 2006b, p39). 
 
 

Tal repetição de pautas e limitação de assuntos tratados pela mídia se reflete na 

hipótese de outra teoria do jornalismo, a agenda setting.  

A teoria do agendamento defende a ideia de que os consumidores de notícias 
tendem a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados na imprensa, 
sugerindo que os meios de comunicação agendam nossas conversas. Ou seja, a 
mídia nos diz sobre o que falar e pauta nossos relacionamentos. (PENA, 2006, 
p.142) 
 

A hipótese do agendamento se baseia em alguns pressupostos, destacados por 

Hohlfeldt (2001, p.190), como: acumulação, consonância, onipresença e o fluxo contínuo de 

informações 

 Um dos responsáveis pela hipótese, o norte-americano Maxwell McCombs 

adverte para o acumulo de informações que recebemos ao longo do dia. Isso acarreta em um 

efeito, denominado pelo americano, Efeito de Enciclopédia. Para o autor, “consciente ou 
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inconscientemente, guardamos de maneira imperceptível em nossa memória uma série de 

informações de que, repentinamente, lançamos mão”. (HOHLFELDT, 2001, p.190). 

 Ainda como pressuposto da hipótese, Hohlfeldt destaca que os meios de 

comunicação influenciam o receptor a longo prazo, como resultado do efeito de enciclopédia. 

Essa influência depende exatamente dos assuntos agendados pela mídia. 

(...) o público termina, a médio e longo prazo, por incluí-los igualmente em suas 
preocupações. Assim, a agenda da mídia de fato passa a se constituir também na 
agenda individual. 
(...) incluindo em nossas preocupações certos temas que, de outro modo, não 
chegariam a nosso conhecimento e, muito menos, tornar-se-iam temas de nossa 
agenda.  (HOHLFELDT, 2001, p. 191-193) 
 

 Hohlfeldt (2001, p.198) trata ainda do agendamento da mídia por parte do 

receptor, que pode ocorrer em alguns casos, e ressalta a própria característica da mídia se 

agendar. Seria um interagendamento midiático, entre os diferentes tipos de mídia. Hohlfeldt 

cita o episódio Collor de Melo, no qual as revistas Isto é e Veja terminaram por agendar as 

televisões e os jornais. O autor ainda ressalta que a mídia impressa possui certa hierarquia 

sobre as mídias eletrônicas. A relação entre as diferentes mídias interfere de forma direta na 

constituição da pautas. “De modo geral, a televisão e o jornal ouvem o rádio; mas a televisão 

e o rádio lêem o jornal.” (HOHLFELDT, P. 217).  

 

2.3 INTERESSE PÚBLICO E OPINIÃO PÚBLICA: A CONTRIBUIÇÃO DA ESPIRAL 
DO SILÊNCIO 
  

 As teorias mais remotas da comunicação pregavam que o poder da mídia era 

absoluto. A famosa teoria da “bala mágica” argumentava que o que era dito pelos meios de 

comunicação entrava diretamente na mente do receptor e lhe convencia a aceitar as 

mensagens como verdades inquestionáveis. Sabemos que não chega a tanto o poder de 

persuasão dos meios de comunicação, no entanto, estamos cientes que os veículos exercem 

sim, certa influência em nossas decisões.  
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 Sabemos, então, que somos “agendados” pela mídia, que nos preocupamos com o 

que é divulgado, mas, será que somos convencidos, direta ou indiretamente, de alguma 

mensagem subliminar inconscientemente? E o que mais influencia no nosso modo de pensar? 

 Consideremos que um jornal noticie todo dia um roubo ou furto, em uma cidade 

hipotética de 600 mil habitantes, por um determinado período de tempo. Se o faz como 

manchete, dando destaque para a matéria, possivelmente será criará a imagem, para a 

população, que a cidade é violenta? Mesmo que a taxa de crime seja relativamente baixa, para 

uma população tão numerosa? As conversas de rua sobre a insegurança provavelmente 

aumentarão, crescendo o interesse no assunto? As respostas para essas questões incitam 

inúmeras pesquisas que podem e estender para o mundo empírico. No nosso caso específico, 

nos apoiamos na literatura para consolidarmos pistas que propiciem embasamento para 

incursões ao campo em trabalhos posteriores. 

 A perspectiva da espiral de silêncio, desenvolvida em 1972 pela alemã Elisabeth 

Noelle-Neumann (HOHLFELDT, 2001, p.220), trabalha com interesse público e opinião 

pública (grifo meu), e, através de pesquisas, mostrou como a mídia cria e interfere nos dois 

conceitos. Por exemplo, entre 1966 e 1967, uma pesquisa em torno da influência que a 

aquisição da televisão (HOHLFELDT, 2001, p.223), mostrou que o interesse pela política 

crescera de 36% para 44%, ao mesmo tempo em que as conversas entre marido e mulher 

diminuíram. 

 O primeiro filósofo a utilizar-se do conceito de opinião pública foi Jean-Jacques 

Rosseau. Para ele, a opinião pública representa uma transação entre o consenso social e as 

convicções individuais. (ROSSEAU, apud, HOHLFELDT, 2001, p. 224). John Locke, em 

1671, afirma que deve haver um consenso tácito e secreto entre os cidadãos e a sociedade de 

que fazem parte (LOCKE apud HOHLFELDT, 2001, p.224 e 225). 
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 A opinião pública é importante e essencial para o cidadão. O ser - humano 

depende de seus iguais e, em meio à massa, se identifica e vê que suas opiniões condizem 

com a de todos. No mundo atual, porém, com a divisão de classes nitidamente perceptível, o 

contexto da literatura crítica sugere que a maioria da população segue as ideias de uma 

minoria dominante. 

 
Quando as classes sociais são desiguais e os homens diferentes uns dos outros em 
sua condição, há alguns indivíduos que dispõe do poder de uma maior inteligência, 
saber e ilustração, enquanto a multidão está mergulhada na ignorância e no 
preconceito. Os homens que vivem nestas épocas aristocráticas são por isso 
induzidos naturalmente a configurar suas opiniões segundo o modelo de uma 
pessoa superior, ou de uma classe superior de pessoas, e se opõem a reconhecer a 
infalibilidade da massa do povo. (...) sua inclinação a crer na multidão aumenta, e a 
opinião é mais que nunca dona do mundo... (LOCK apud HOHLFELDT, 2001, 
p.226). 

 

 Notamos que a opinião pública não é algo palpável, nem sempre medido, mas 

sim, uma noção de opinião geral, sentida através do contato com nossos iguais. Quando nossa 

revolta condiz com a indignação popular, nos sentimos reconhecidos, porém, quando 

pensamos ao contrário da maior parte dos demais, temos nossas convicções colocadas em 

xeque. A pesquisa de Elisabeth Noelle-Neumann traduz essa sensação. 

Sua pesquisa indicou que as pessoas são influenciadas não apenas pelo que as 
outras dizem, mas pelo que as pessoas imaginam que os outros poderiam dizer. Ela 
sugeriu que, se um indivíduo imagina que sua opinião poderia estar em minoria ou 
poderia ser recebida com desdém, essa pessoa estaria menos propensa a expressa-
lá. (HOHLFELDT, 2001, p.229). 
 

 Essa sensação de pensar como a maioria está diretamente ligada à mídia, 

principalmente às pesquisas de audiência. Se determinado programa tem índices altos de 

telespectadores, supõe-se, pela opinião da maioria, que o programa seja bom, ou, no mínimo, 

que agrade ao público. Por esse prisma, a espiral do silêncio “defende que os indivíduos 

buscam a integração social através da observação da opinião dos outros e procuram se 

expressar dentro dos parâmetros da maioria para evitar o isolamento” (Pena, 2006, p.155). 

Assim sendo, nada melhor para medir o pensamento dos demais do que uma pesquisa de 

audiência. 
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 Como vimos que os meios de comunicação também se pautam uns aos outros, de 

certa forma, podemos traçar um paralelo e supor que a espiral do silêncio também aja sobre os 

jornalistas na hora da apuração e na escolha das pautas.  

Desta forma, entende-se que o ser - humano, por natureza, em meio à coletividade, 

baseia-se na opinião da maioria, e que, por medo do isolamento que suas ideias destoantes lhe 

possam conferir ou, receio de ser zombado ou não ter credibilidade, prefere não se manifestar 

diferente, se cala, ou, “vai com a maioria”.  

 

2.4 JORNALISMO DEPENDENTE DO IMEDIATISMO 

  

Vivemos em uma era contemporânea, com inovações tecnológicas que muitos de 

nossos antepassados sequer sonharam que poderiam existir. A partir da segunda metade do 

século XX, as invenções e novidades emergem em uma velocidade e com um potencial de 

transformação social cada vez maior, especialmente na área de comunicação. No início do 

século XXI, os progressos são medidos por anos, e não mais por décadas, ou séculos. 

 Obviamente, tanta evolução, e a enorme gama de aparato tecnológico, acabam por 

influenciar diretamente no jornalismo. Estamos no século da TV digital, da internet de 

altíssima velocidade, da geração 3G da telefonia sem fios. Muito se discute sobre o fim dos 

jornais impressos. Vivemos em uma era na qual o real está cada vez mais “real”, dada a 

capacidade técnica dos meios eletrônicos de recortes e reproduzir as faces e os “pixels” dessa 

realidade. Tudo em alta definição e com coberturas ao vivo. 

 As novas tendências na produção jornalística têm acelerado e facilitado a 

apuração das notícias. Não que isso seja totalmente bom. Tanto para o jornalismo em si, 

quanto para o receptor. 

 
 



 26 

Hoje em dia, de modo geral, a informação chega à redação sem maior esforço do 
profissional que deve, sobretudo, distinguir e selecionar do conjunto aquele rol de 
informações a serem transformadas efetivamente em noticiário. Tecnologias como 
o telefone ajudaram muito a estas modificações. De modo geral, é por meio de um 
telefone, efetivamente, e de um telefone celular, hoje em dia, que o jornalista 
constrói sua matéria. (HOHLFELDT, p.215) 
 

 Já vimos que é impossível contar uma história, narrar um fato, integralmente, 

tanto pela necessidade de resumir, como pela percepção humana do fato. No entanto, até que 

ponto a capacidade de resumir pode suprimir informações? Quais informações devem ser 

suprimidas, qual o tamanho ideal de uma notícia?  

 No mundo da “velocidade da informação”, o espaço da notícia está cada vez mais 

suprimido e seu tempo de apuração cada vez menor. Caímos então em um paradoxo, pois o 

jornalismo responsavelmente social prega que uma boa apuração requer tempo e espaço para 

ser apresentada. Ainda há a busca pelo “furo”, fator de pressão nas rotinas das redações e que, 

hoje, tem na internet maior expressão de uma de suas características; a velocidade da 

divulgação. Diante da permanente administração de tempo e espaço realizada pelos 

jornalistas, Pereira Junior (2006a, p. 127) destaca o dilema vivido por esses profissionais nos 

veículos de comunicação. 

Leitor, afinal, será sempre o preguiçoso: tolera textos curtos, fica satisfeito com 
sumários da história e casos rapidamente explicados. Dinheiro tampouco dará no 
mato da imprensa industrial: não é toda hora que se vai destacar repórter para uma 
investigação exclusiva, com semanas de prazo, quem sabe meses. Papel é caro, o 
minuto do dial também e o tempo de exibição na TV, nem é bom falar. (PEREIRA 
JUNIOR, 2006a, p. 127) 
 

 O jornalismo moderno consolidou, no fim do século XIX e início do século XX, o 

modelo da pirâmide invertida, na qual o que é “mais importante” na matéria é apresentado nos 

primeiros parágrafos, respondendo as perguntas básicas de “o quê, quando, onde, quem, como 

e por que”.  

A notícia ganhou sua forma moderna, copiando o relato oral dos fatos singulares, 
que, desde sempre, baseou-se, não na narrativa em sequencia temporal, mas na 
valorização do aspecto mais importante de um evento. No caso do texto publicado, 
essa informação principal deve ser a primeira, na forma de lead – proposição 
completa, isto é, com as circunstâncias de tempo, lugar, modo, causa, finalidade e 
instrumento. (LAGE, 2004, p. 18)  
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Atualmente, vivenciamos o boom dos chamados jornais populares, com tendências 

claras ao sensacionalismo e à “objetividade” das notícias curtas. Porém, já em 1917, nos 

Estados Unidos, notícias de um parágrafo já faziam sucesso. 

O uso de micro-histórias desse tipo tinha o mérito de alimentar o apetite pelo 
instantâneo, sem necessariamente desembocar no superficial. Ela pode retrancar 
uma questão com múltiplas perspectivas, de variados personagens ou aspectos de 
uma macronarrativa...(PEREIRA JUNIOR, 2006 a, p.129) 
 

 Este ponto de reflexão nos remete a ideia central debatida por nossas hipóteses 

nesse trabalho. Adiantando a discussão, percebemos que é possível ser direto sem 

consequentemente ser sensacionalista. Pereira Junior (2006a, p. 132 e 133) afirma que 

expressar o máximo com o mínimo, aprofundar a economia narrativa, tem sido fundamental 

para o jornalista. No entanto, ressalta que o panorama da indústria jornalística se move para a 

compactação, a ponto de afetar os conteúdos: “Lentamente, firma-se um modelo que estimula 

periódicos compactos – menos páginas, em tamanho menor ou rarefazendo a cadernalização – 

com formatos que comportam mais dados, em menos espaço e esforço de produção.”  

Em relação à tendência de redução de espaço nos jornais, à facilidade e agilidade 

das apurações e, consequentemente, à compactação das notícias, Kunzick (2002, p. 52) alerta 

para a responsabilidade, profissionalização e, principalmente, a ética dos repórteres na 

produção textual.  

Seria muito mais útil para a realização da autonomia profissional reduzir a 
importância da atualidade no trabalho jornalístico. Caso se considerem valiosas 
somente as notícias de atualidade, as notícias cuidadosas, completas e bem 
investigadas continuariam sendo a exceção. A escravidão à atualidade prejudica 
todas as outras normas jornalísticas, como a investigação cuidadosa, e aumenta a 
probabilidade da crítica leiga. (...) O passo mais importante para se melhorar 
qualitativamente o jornalismo seria livrá-lo da pressão da atualidade. (KUNZICK, 
2002, p. 52) 
 

Retornando ao sensacionalismo, há ainda a discussão sobre o que é sensacionalista 

e o que é sensacional por si só. Existem fatos que pela própria exênctricidade, capacidade de 

surpreender, são sensacionais unicamente. Ferreira (2004, p.36), fala que alguns temas são 

sensacionalizados pela mídia, para atrair audiência e leitores. 
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Neste caso, o que define o sensacionalismo é muito mais o estilo de escrita do que o 
conteúdo. Quando jornalismo trata de notícias sobre violência, o limite é tênue. (...) 
A maneira de relatar os fatos, sensacionalizando a informação, pode interferir na 
compreensão, dando uma ideia deturpada do que aconteceu.  (FERREIRA, 2004, p. 
36) 

 
Todos esses aspectos ganham maior complexidade quando inseridos, então, nos 

contextos das inovações tecnológicas que a modernidade trouxe ao jornalismo. Ao pensarmos 

nas consequências destes avanços no processo de produção da notícia, podemos elencar 

alguns fatores que contribuem para um paradoxo.  

Se os jornais ganharam mais efeitos visuais, permitindo explicar casos em 

infográficos e fotos, por exemplo, se o jornalista tem mais facilidade para apurar sua pauta, e 

se existe o computador, que facilita, e muito, a vida de quem escreve, teoricamente, haverá 

mais tempo para a produção de reportagens. No entanto, isso não ocorre. As redações passam 

a ser reorganizadas, com menos jornalistas, com jornalistas que realizam mais de uma função, 

como repórter e fotógrafo, o que contribui para que os repórteres tenham menos tempo para se 

dedicar a determinadas pautas. 

 Ao contrário, a literatura atual sobre jornalismo, especialmente a do ponto de vista 

crítico, aponta que as pautas são apuradas cada vez mais rápidas, nem sempre com a mesma 

qualidade. Sendo assim, a facilidade dos releases, que chegam aos montes às redações, a não 

necessidade de ir ao local do fato para colher uma entrevista com um envolvido, a vasta 

disponibilidade de fotos em agências do mundo todo, reacomodou o processo de produção da 

notícia, não sem consequências para o jornalismo. Pereira Junior (2006 a, p. 134) auxilia na 

compreensão do problema. 

...as redações são premidas por cortes de gastos, equipes enxutas e sobrecarregadas, 
e prazos de fechamento mais implacáveis – motivados exatamente pelas vantagens 
competitivas trazidas pelas novas tecnologias. 
O repórter é agora procurado pelas fontes, quando antes, seu trabalho exigia 
observação mais direta. (PEREIRA JUNIOR, 2006a, p. 134) 
 

 É um dilema que os meios de comunicação convivem diariamente. Na opinião de 

Pereira Junior (2006a), é preciso buscar um limite tênue, em que as facilidades de apuração 
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não interfiram no produto final. Porém, uma notícia, com a presença do repórter no local do 

fato, confere mais credibilidade e confiabilidade, do que outra, apurada na redação, com 

informações recebidas por fontes oficiais e outras “apuradas” no Google. 

 

2.5 JORNALISMO NEM TÃO NOVO ASSIM: A BUSCA PELA RETOMADA DA 
SENSIBILIDADE JORNALÍSTICA 
 

 Em meados do século XX, surgiu nos Estados Unidos uma nova tendência de 

produção de notícias, o chamado New Jornalism ou, Novo Jornalismo. Os repórteres tinham 

mais tempo para dedicar-se a apuração de um fato e, na redação da notícia, relatavam 

verdadeiras histórias. Alguns escritores compensavam o longo tempo de apuração com escrita 

rápida. 

 O New Jornalism trazia notícias contadas em detalhes, com relatos de gestos, 

iluminação e entonação das vozes dos envolvidos. Gay Talese, Tom Wolfe e Truman Capote 

foram grandes repórteres da época. Pereira Junior (2006a, p.139) relata uma apuração 

realizada por Jimmy Breslin em um tribunal. 

A sessão é narrada cena a cena. Os bajuladores cercam Provenzano, mas logo o réu 
começa a levar repreensões do juiz, o suor brota de seu lábio superior e, enquanto 
escuta a condenação de sete anos, dedilha nervoso o anel. Breslin, conta Wolfe, 
arremata o texto numa cafeteria em que janta tranquilamente o oficial responsável 
pela prisão do chefão dos caminhoneiros. “Não levava nada que brilhasse à mão. O 
homem que destruiu Toni Pro não tem um anel de diamantes no dedo mindinho”, 
encerra. (PEREIRA JUNIOR, 2006a, p. 139) 

 

No Brasil, entre os anos 60 e 70, o Jornal da Tarde incubava experiências com o 

novo estilo de escrita. O jornalista Marcos Faerman usava a experiência em notícias policiais 

e relata as vantagens de arriscar uma nova forma de apuração. 

 
- Eu acho notável, principalmente o encontro do Novo Jornalismo com as histórias 
policiais, em que suas técnicas permitiam o pleno desenvolvimento da sensibilidade 
do repórter – em contraposição ao jornalismo policial “sanguinário” e totalmente 
desrespeitoso com a condição humana. (PEREIRA JUNIOR, 2006 a, p. 143) 
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As lições que o Novo Jornalismo deixou, dizem respeito ao tempo de apuração e à 

sensação de verossimilhança da matéria. As notícias tinham credibilidade com o público. Os 

relatos sinalizavam realismo. O novo estilo, muito criticado por supostas invenções de 

diálogos e situações forjadas, ainda pode servir de auxilio na resolução do paradoxo proposto 

no capítulo anterior. 

Em meio a tantos problemas, dificuldades, preconceitos, o desafio na hora de 

produzir uma boa matéria é fugir dos nossos próprios preconceitos e estereótipos. É como se 

precisássemos, por um momento, esquecer nossas experiências de vida, e analisar a matéria 

fria e imparcialmente. Para Pereira Junior (2006 a, p.152), devemos “dar voz e vez aos 

personagens e fatos envolvidos no caso relatado, reproduzir a perspectiva de todos, mesmo 

aqueles sobre os quais já se tenha concluído posição.  

 Contextualizar o leitor, escolher um discurso coerente com o fato relatado, uma 

ordem cronológica e envolver mais os personagens, e, se possível, suas trajetórias, podem 

ajudar na humanização do relato. Como ressalta Pereira Junior (2006a, p. 153), um bom texto 

virá de uma boa apuração, e quanto maior e melhor a apuração, melhor será o resultado. 

 Com o desenho desse quadro teórico sobre valores, convenções e subjetivações 

dos protocolos pelos quais transita o jornalismo, partimos para a busca do entendimento de 

uma outra cultura, de outros processos que, também se constroem pela mediação social, pela 

ação da mídia e do próprio jornalismo. Compreender um pouco do que chamamos de cultura 

policial e  alguns pressupostos da segurança pública atual é importante para os objetivos desse 

trabalho, no sentido de buscarmos as respostas às hipóteses despertadas pela pesquisa, que 

envolvem a relação entre mídia, jornalismo e segurança pública. 
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3 CULTURA POLICIAL MILITAR: REFLEXÕES ESSENCIAIS PA RA O FAZER 
JORNALÍSTICO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

...é que o judiciário, e o legislativo estão financiados e 
o pobre operário, que joga seu voto no lixo, não sei se 
por raiva, ou só por capricho, coloca a culpa de tudo 
nos homens do camburão. E eles colocam a culpa de 
tudo na população. (Arlindo Cruz/ Franco/ Acyr 
Marques, 2006) 

 
  

 Nas palavras do Coronel reformado da PMMG, Augusto Severo, (2007, p. 47) 

“para compreender o relacionamento da Polícia Militar com a imprensa, é preciso conhecer 

um pouco a cultura de uma força policial militar”. Nesse sentido, buscaremos entender parte 

de uma cultura específica, que tem uma ligação diária com a mídia, e interfere na produção e 

na compreensão da violência que “consumimos” nos meios de comunicação. 

Quem, quando criança, em algum momento, ao realizar uma travessura que tenha 

desagradado os pais, não ouviu algo do tipo: “Se você fizer arte de novo, vou chamar a polícia 

pra te pegar!”. Certamente, muitos adultos hoje, ouviram tal frase de seus responsáveis há 

alguns anos. 

 A ideia de polícia começa a ser formada em nossa mente desde crianças. Polícia 

prende quem faz coisa errada. Guardadas as devidas proporções, a afirmação não pode ser 

considerada errada. A polícia é órgão do Estado responsável direto pelo cumprimento da lei.  

 Atualmente, nas democracias modernas, nos chamados Estados de Direito, as 

polícias são órgãos fundamentais na garantia dos direitos do cidadão. Cotta (2004, p. 7 e 8), 

destaca que a ideia de polícia como força pública, é resultante das mudanças ocorridas na 

França de 1789. 

Para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, “a garantia dos Direitos 
Humanos e os dos cidadãos requer uma força pública; esta é, portanto, instituída em 
benefício de todos, e não para a utilidade particular daqueles a quem ela é 
confiada”. (COTTA, 2004, p. 7 e 8) 
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Hoje, todos os países do mundo têm sua própria polícia, com características 

próprias culturais e diferentes processos de formação. No Brasil, a concepção de polícia é 

bastante peculiar, com três classes distintas e independentes administrativamente: a Polícia 

Federal, as Polícias Militares estaduais e as Polícias Civis, também estaduais. 

 Ouvimos amigos falarem que foram na delegacia registrar uma ocorrência, que 

mora próximo ao batalhão da polícia, que levou uma geral  de um soldado. Muitas vezes, sem 

querer, ou por falta de conhecimento, falamos de uma polícia quando estamos falando de 

outra. A mídia, de certa forma, nos ajuda a criar uma visão deturpada. 

É comum assistirmos novelas e filmes, nos quais um delegado dá ordens a um 

soldado, que ele chama de guarda, e manda buscar um preso, que está detido ali mesmo, na 

delegacia. Via de regra, quando falamos em polícia, imaginamos o guarda, fardado, ou uma 

patrulhinha, com a sirene ligada. Muitas pessoas, ainda, por desconhecimento dos limites 

legais, criam o estereótipo, de que “a polícia prende e solta rápido”. No entanto, é importante 

que seja feita a distinção entre as polícias. Que polícia é essa, com a qual lidamos em nosso 

dia-a-dia? 

 Este trabalho analisará a Polícia Militar de Minas Gerais, instituição bicentenária, 

analisando sua formação e transformação ao longo dos anos. Para isso, é preciso traçar um 

breve histórico da policia portuguesa e da chegada dos “Dragões” às Minas Gerais. 

 

3.1 POLÍCIA MILITAR: DOS DRAGÕES PORTUGUESES À POLÍCIA COMUNITÁRIA 

 

 Para entender a origem da polícia brasileira e, especificamente, da polícia mineira, 

é necessário regressar à formação da polícia portuguesa. Primeiramente, vale citar que o 

conceito inicial de polícia em Portugal não designava um corpo específico. 

 
 



 33 

A polícia seria entendida como a “ordem estabelecida para a segurança e 
comodidade pública dos habitantes” ou a “boa ordem que se observa e as leis que 
a prudência estabeleceu para a sociedade nas cidades”. Esse seria o entendimento 
português no início do século XVIII. (COTTA, 2004, p. 13) 
 

Em Portugal, a força pública policial se formou por volta de 1780, em decorrência 

da Intendência Geral da Polícia do Reino e Corte, no chamado “Estado Pombalino”, em 

alusão ao Marquês de Pombal. (COTTA, 2004, p. 9). 

 Na época de sua criação, a Intendência Geral da polícia não tratava somente de 

crimes. Influenciada pelas ideias iluministas, o órgão público buscava ajudar em ações para a 

manutenção da ordem e do bem estar social. 

Para além do controle da população e do espaço, a Intendência preocupou-se em 
desenvolver ações nas áreas de salubridade pública, abastecimento regular e eficaz 
de gêneros alimentícios, iluminação pública, construção de estradas, arborização, 
construção e reparo de chafarizes. Também foi a responsável pelo combate aos 
incêndios; pelas reformas das academias; censura dos livros e panfletos que 
circulavam contra os bons costumes; e pelas políticas de fomento ao teatro e à 
ópera. (COTTA, 2004, p. 10) 
 

 A eficácia da “polícia” portuguesa aumentou quando se criou um órgão 

específico, desmembrado da Intendência: a Guarda Real da Polícia de Lisboa, em 1801, que 

um ano depois já faria parte do exército português, e, três anos mais tarde, expandiu suas 

ações para além da cidade de Lisboa. (BEDENDO, 2008, p. 114). 

 O mesmo modelo de Intendência e de Guarda Real foi implantado no Brasil, 

especialmente no Rio de Janeiro, quando a família real se mudou para a cidade em 1808.  É 

importante citar tal passagem para tentar entender a divisão de funções das polícias existentes 

até hoje. Na época, existiam a Intendência Geral da Polícia e Divisão Militar da Guarda Real 

da Polícia (BEDENDO, 2008, p.115). Cotta (2004, p.12) ainda explica que “ uma vez que a 

Intendência possuía caráter iminentemente administrativo, utilizou, como força de intervenção 

a Guarda Real da Polícia. 

  

3.1.1 Ordenanças, dragões e Tiradentes 
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Apesar da Intendência de Polícia ter surgido no século XVIII, anteriormente, 

Portugal exercia o poder de polícia de outras formas. Em 1570 foram criadas as ordenanças, 

tropas municipais, militares e remuneradas, que trabalhavam em benefício da Coroa (COTTA, 

2004, p. 15).  

Em 1719, ainda antes da criação da Intendência, os dragões, tropa de elite 

portuguesa, deslocaram-se para as Minas, e, até 1780, representaram a Coroa portuguesa no 

cumprimento das leis. (COTTA, 2004, p.20). Em 1719 foi criada a primeira companhia de 

Dragões. Em 1775, no governo de Antonio de Noronha, foi criada a célula-mater da Polícia 

Militar de Minas Gerais, segundo a própria PMMG3: O Regimento Regular de Cavalaria de 

Minas. Cotta (2004, p. 19) explica que as tropas mineiras não serviam “para pelejar em campo 

aberto contra o inimigo”, descaracterizando a imagem de exército.  

É importante observar que o militarismo está presente na formação da polícia 

mineira e, até hoje, a instituição se baseia em princípios como a hierarquia e disciplina. Desde 

a fundação do Regimento, a tropa dividia-se entre oficiais e praças. No entanto, os postos de 

oficiais na época, já eram ocupados por negros. 

Nas Minas, as antigas prescrições de que os oficiais deveriam ter sangue limpo, 
avós de linhagem pura e pele branca perderam vigor: mulatos e negros 
conquistaram os postos de oficiais com a indignada censura dos brancos. (COTTA, 
2004, p. 39) 
 

Outro fator que merece destaque é a influência da Guarda Real da Polícia, que 

existia no Rio de Janeiro, uma força militar criada para manter a ordem e perseguir 

criminosos, que culminou na criação das Guardas de Polícia de Vila Rica e Mariana (COTTA, 

2004, p.6) 

                                                 
3 Há divergências sobre qual foi a primeira Polícia Militar do Brasil. A PMERJ, Polícia Militar do Rio de 
Janeiro, que teve seu surgimento em 13/05/1809 (Disponível em: http://www.pmerj.org/historico-da-pmerj/), 
quando foi criada a Guarda Real da Polícia da Corte, é considerada por muitos, a pioneira entre as polícias 
militares 
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Ainda hoje, a PMMG exalta sua criação em 1775 e considera-se pioneira entre as 

polícias militares brasileiras. Motivo maior de orgulho para a corporação, é dizer que 

Tiradentes pertenceu às fileiras do Regimento de Cavalaria. 

À Força recém-criada, a qual pertenceu Joaquim José da Silva Xavier - o 
Tiradentes: Protomártir da Independência e Patrono Cívico da Nação e das Polícias 
Brasileiras -, caberia cumprir missões de natureza militar, através de ações e 
operações de enfrentamento dos tumultos, insurreições e defesa do território da 
Capitania e da Pátria, e, de natureza policial, na prevenção e repressão de crimes, 
mantendo em ordem a população, para que o ouro pudesse ser extraído, 
transportado e exportado em favor do Reino Português4.  
 

 No entanto, é valido frisar, que até 1992 a PM considerava como data de sua 

criação o ano de 1831 e “para que Tiradentes fosse considerado integrante da instituição, seria 

necessário retroagir essa data a 1775” (COTTA 2006, p.65 apud BEDENDO, 2008, p. 118). 

Outra personalidade importante que fez parte da corporação mineira foi o ex-

presidente da república, Juscelino Kubitschek. Cotta (2004, p, 91) cita um relatório do 

Tenente-Coronel Magalhães Góes, de 1932, sobre os serviços do então cirurgião. 

 
Cirurgião do Hospital de Passa-Quatro - temperamento de slavo, calmo, 
modestíssimo, em extremo disciplinado, resistência de aço para, num só dia, 
socorrer mais de 40 feridos, sem se esfalfar, foi a grande revelação do Serviço de 
Saúde. Mostrou-se um ótimo cirurgião, um improvisador de meios para uma boa 
assistência aos grandes feridos de guerra, com impecável educação, inteligência e 
maneira discreta. O seu elogio pode ser resumido, transportando-se para aqui o 
pedido dos oficiais do Exército que, ao partirem para a frente, solicitavam terem-no 
como cirurgião, no caso de ferimento em combate. (COTTA, 2004, p. 91) 

 

Como sugere Bedendo (2008, p.117), “a construção de uma identidade sempre 

esteve próxima à afirmação de pertencimento, de missão, numa mistura recheada de traços 

nacionalistas e regionais”. Um sentimento de identificação com sua história seria importante, 

principalmente observando as semelhanças de seus antecessores na corporação.  

 Outra ideia difundida pela PMMG é a ligação entre a criação do exército 

brasileiro a partir dos Regimentos de Cavalaria. Nos Cursos Técnicos de Segurança Pública, 

                                                 
4 Disponível em: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-
pm/conteudo.action?conteudo=9&tipoConteudo=itemMenu, acesso em 20/05/2010 
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em Juiz de Fora, a ideia é passada aos novos soldados, valorizando ainda mais a corporação e 

reforçando o militarismo. Podemos observar que a ideia difundida tem embasamento.5 

 
Em 24 de novembro de 1830 publicava-se a Lei que reorganizava o Exército. Nela 
suprimiu-se o 1º Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro, continuamente 
desfalcado e pouco disciplinado, despachando-se os seus poucos oficiais e praças 
remanescentes para o Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, onde o antigo Regimento 
de Dragões passara a constituir o 2º Corpo de Cavalaria. O Regimento de Cavalaria 
de Minas, que tinha o número dois, passou por esta Lei a constituir o 1º Corpo de 
Cavalaria do Exército, tornando-se, assim, o verdadeiro e único tronco do atual 
Regimento de Cavalaria de Guardas. (COTTA, 2004, p.19) 
 

Na trajetória da formação da atual polícia, é válido destacar alguns problemas 

existentes desde a época do Império. Cotta (2004, p. 21) mostra que a Revolta de Vila Rica 

teve como um de seus motivos, a insatisfação com a situação dos militares da época, que 

residiam na casa dos moradores das cidades onde serviam. “Dentre as quatorze reivindicações 

do grupo estava: querem que as companhias de Dragões comam à custa de seus soldos, e não 

às custas dos povos, a que se deferiu como pediam”. 

 Atentando para a discussão, Bedendo (2008, p. 118) também observa que a 

história das instituições policiais “sempre foi permeada de debates em torno de efetivo, 

salários, conflitos com a população, patentes militares e representação do poder, sentimento 

de ineficácia, pouca fiscalização e formação de corpos auxiliares.”. 

 Ao longo dos anos o Corpo Policial de Minas, denominação que recebeu a partir 

de 1831 com a criação da Guarda Nacional (COTTA, 2004, p.53), foi o responsável pela 

manutenção da ordem na província, atuando de forma repressiva onde fosse necessário. No 

entanto, a partir do século XX as corporações passariam por mudanças maiores e mais 

significativas, no que tange à prática do policiamento em si e no combate ao crime. Mariano 

                                                 
5 A questão da militarização na polícia é um tema polêmico e controverso. Sua ligação histórica com o Exército 
Brasileiro e a reafirmação desse vínculo, e consequentemente, do militarismo na Constituição de 1988, promove 
debates sobre os benefícios ou problemas que o militarismo implica no serviço policial. Há discussões sobre o 
que seria melhor, principalmente entre alunos dos cursos de formação. Por um lado, críticos sugerem que as 
polícias mais eficientes do mundo são civis, questionam que as polícias militares tendem a ver o cidadão como 
inimigo. Por outro lado, defensores do militarismo, alegam que é necessária a manutenção do sistema de castas, 
hierárquico, para garantir o cumprimento de ordens e a execução dos trabalhos perfeitamente, além do 
militarismo cobrar retorno de seus funcionários públicos, segundo os defensores, diferentemente de outros 
órgãos público. 
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(2004 apud BEDENDO 2008, p. 116) cita três características que as “polícias da época” (grifo 

meu) deixaram como herança, e que ainda hoje podemos observar. 

...a primeira refere-se à dualidade da atividade policial, ou seja, à formação de duas 
“meias polícias”, ou seja, uma para investigação, que nasceu como “intendência de 
polícia e depois veio a se denominar Polícia Civil) e outra [...] para o policiamento 
ostensivo responsável pela manutenção da ordem pública. (...)O segundo atributo 
diz respeito ao perfil de polícia judiciária, já que os chefes de polícia eram 
responsáveis por funções de juiz municipal e de paz. A criação do Instituto do 
Inquérito Policial, em setembro de 1871, marcou a institucionalização da natureza 
inquisitorial das investigações por parte das autoridades, dando-lhes, portanto, o 
poder de indiciar suspeitos relacionados a algum desvio. A terceira característica é 
a de que o policiamento ostensivo era realizado por instituições militares, treinadas 
para combater inimigos em todas as instâncias. Esta, por sinal, não foi modificada 
com o advento da República. (MARIANO 2004 apud BEDENDO 2008, p. 116) 
 

 Percebemos que, historicamente, a Polícia Militar tem passado por diversas 

transformações, no entanto, certas características resistem ao tempo, como o militarismo e a 

divisão da função de polícia com a Polícia Civil. Nesse sentido de mudanças, é importante 

que atentemos para as mudanças realizadas no século XX, no sentido de profissionalização. 

 
 

3.1.2 Século XX: Profissionalização, Direitos Humanos e Polícia Comunitária 
 
  

 O início do século apresentou mudanças de cunhos profissional e estrutural na 

PMMG.  Com o decreto nº 4926, de 29 de janeiro de 1918 as polícias militares estaduais 

tornam-se auxiliares do exército, subordinação que persiste até os dias atuais, reforçada na 

constituição de 1988. Cotta (2006, p. 94 apud BEDENDO 2008, p. 119) acredita que tal 

mudança foi realizada de forma a evitar “qualquer reação armada” por parte dos militares 

estaduais. 

 Na parte de formação policial, a segunda década do século também foi pioneira. 

Com a contratação do Capitão Roberto Drexler, oficial do exército suíço, a instrução militar 

foi revitalizada e diversos corpos de ensino foram instituídos. (COTTA, 2004, p. 53) 

 O capitão, promovido ao posto de Coronel da Força Pública de Minas, instituiu no 

estado o Corpo Escola, destinado à formação e ao aprendizado dos novos recrutas. Antes da 
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criação do Corpo Escola, a formação era realizada por oficiais indicados pelo comandante de 

cada Batalhão, que ensinavam aos recrutas “desde a posição do recruta em forma até a escola 

de pelotão, o manejo das armas e tiro ao alvo, a nomenclatura de todas as partes das armas e o 

método de conservá-las limpas” (COTTA, 2004, p. 54). 

 Ciente da necessidade da formação de policiais não ficar restrita somente às 

instruções militares, Drexler criou diversos manuais de instruções, que dividiam-se em 

“moral, intelectual e técnica”. (COTTA, 2004, p. 57). Assim, criaram-se a Escola de 

Graduados, a de recrutas e a de tática. A formação ainda era essencialmente militar. No 

entanto, Cotta atenta para a importância de situar a instrução no tempo. 

É bom salientar a importância de entender o contexto histórico onde estas 
instruções são ministradas, para não se cair em anacronismos. A todo momento o 
leitor deve estar atento que esta no século XXI e lança o olhar para eventos do 
início do XX. Não se pode esperar daquela tropa uma teoria elaborada de “polícia 
comunitária”. (COTTA, 2004, p. 59) 
 

 Em 1927 foi criada a Escola de Sargentos, que dava condição aos praças de serem 

promovidas ao oficialato. Em 1934, após uma guerra política envolvendo o comando da Força 

Pública que culminou com a extinção da Escola de Sargentos, foi criado o Curso de Formação 

de Oficiais – CFO. (COTTA, 2004, p. 74). 

 Com o decorrer do século XX os cursos na PMMG se alteraram, porém, o que é 

importante salientar, é que desde o início do século a instituição se preocupa com a formação 

acadêmica e militar de seus policiais. Em 1979 foi criada a Academia de Polícia Militar 

(COTTA, 2004, p. 76) em Belo Horizonte e, a partir dela, surgiram outros diversos cursos de 

formação e especialização de policiais. 

 A antiga escola de recrutas, que também foi denominada Curso de Formação de 

Soldados, passa, a partir de 2002, a ser um Curso Técnico de Segurança Pública, assim como 

o CFO, que recebe o título de Curso de Bacharelado em Ciências Militares.  

 Retornando à subordinação das polícias ao Exército Brasileiro, e à divisão de 

funções entre as “duas polícias”, é importante mencionar também o decreto-lei 667 de 1969 
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que reorganiza as polícias e corpos de bombeiros. COTTA lembra que o momento é 

importante para entender as atividades realizadas pela PMMG a partir de então. 

Nesse modelo, toda atividade de policiamento ostensivo para prevenção e 
manutenção da ordem pública ficaria com as polícias militares. Por outro lado as 
atividades cartoriais e de investigação de delitos seriam destinadas às polícias civis. 
Foram extintos os corpos de fiscais de trânsito, as guardas civis e as polícias 
rodoviárias dos departamentos estaduais de trânsito. (COTTA, 2004, p. 93). 
 

 É válido frisar que a força pública mineira era, até então, uma força aquartelada, 

que não exercia atividades de prevenção ao crime e só saía dos quartéis para agir 

repressivamente. Cotta (2004, p.93) ainda recorda que as polícias eram “os exércitos dos 

respectivos estados, possuindo treinamento, armamento e capacidade técnica, em alguns casos 

- como as polícias militares de Minas Gerais e São Paulo - superiores ao do próprio Exército 

Nacional”. 

 Em 1955 a PMMG lançou o policiamento nas ruas, de forma ostensiva, na capital. 

O patrulhamento a pé seria realizado por duplas, conhecidas como “Cosme e Damião”, 

divididas em Patrulhamento de área, rádio-patrulha e Patrulhamento de Trânsito (COTTA, 

2004, p. 95). 

Na execução do policiamento ostensivo seriam observadas as leis, regulamentos e 
instruções que regiam os serviços policiais no Estado. A admissão às fileiras da 
Companhia de Policiamento se faria mediante rigorosa seleção. Seria 
imediatamente transferido da Companhia o militar que se manifestasse avesso e 
indigno à função, fosse pela prática de arbitrariedades, violências e atos desumanos, 
em virtude do recebimento de propinas e suborno, infração às normas sociais de 
moral ou por não procurar melhorar seu comportamento quando advertido pelos 
superiores (COTTA, 2004, p. 94) 

 
 Apesar de bem recebidas pela população, as duplas de patrulhamento de Belo 

Horizonte talvez não tenham sido suficientes para criar uma boa imagem da corporação. 

Como força auxiliar do exército, a PMMG agiu principalmente de forma repressiva durante as 

décadas ditatoriais.  
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Dos períodos autoritários, da ditadura Vargas ao governo militar, herdou-se uma 
força policial truculenta, repressiva e militarizada, marcada pela violência fatal, por 
parte da ‘meia’ polícia responsável pelo policiamento ostensivo, e pela tortura, por 
parte da ‘meia’ polícia investigativa e judiciária. Desde o governo Vargas, os 
governos priorizaram a polícia política, em detrimento do aperfeiçoamento técnico-
científico de investigação [...] o obscurantismo pelo qual passou o Estado brasileiro 
consolidou o modelo de polícia alicerçado no arbítrio e na violência [...] o sistema 
de segurança estruturado no Brasil nos períodos da Colônia e do Império, inspirado 
para fazer controle social [...] está presente na República (MARIANO 2004, p.31 
apud BEDENDO, 2008, p.117).  
 

A partir de 1988, com a promulgação da nova constituição, as polícias se viram 

obrigadas a repensar sua maneira de agir, observando as garantias constitucionais e os direitos 

humanos, tentando apagar a imagem de repressora e discriminadora, e “atender às 

expectativas de uma população cada vez mais amedrontada pelos índices de criminalidade e 

pela maior exposição dos fatos relacionados à segurança” (BEDENDO, 2008, p. 120). 

 Atualmente a PMMG conta com cerca de 50 mil policiais, presentes em todos os 

municípios do estado, exercendo o policiamento em diversas modalidades: policiamento 

aéreo, com cães, em eventos, com bicicletas, montado, a pé, motorizado, ambiental e de 

trânsito urbano e rodoviário6. 

 Apesar das garantias da constituição e a eminente necessidade de reorganizar os 

corpos policiais, a reestruturação nas corporações foi lenta e gradual. Luiz Eduardo Soares 

(2003, p.1) recorda que no processo de transição democrática “as instituições públicas e seus 

procedimentos passaram por uma revisão e reajuste ao novo momento”, menos a polícia, que 

ficou esquecida. 

 Soares adverte, porém, que mesmo nos períodos ditatoriais existiram “exceções” 

que deveriam ser a “regra”. No entanto, o modelo de repressão social continuou nos anos que 

seguiram a ditadura. 

 
 
 

                                                 
6 Disponível em: 
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portalpm/conteudo.action?conteudo=17&tipoConteudo=itemMenu, acesso 
em 21/05/2010 
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Claro está que sempre houve milhares de policiais honestos, corretos, dignos, que 
tratam todos os cidadãos com respeito e apresentam-se como profissionais de 
grande competência. Mas as instituições policiais, em seu conjunto e com raras 
exceções regionais, funcionaram e continuam a funcionar como se estivéssemos em 
uma ditadura ou como se vivêssemos sob um regime de apartheid social. Constrói-
se uma espécie de "cinturão sanitário" em torno das áreas pobres das regiões 
metropolitanas, em benefício da segurança das elites. (SOARES, 2003, p. 2) 
 

 Em Minas Gerais, a PMMG, segundo ela própria, tem observado sua missão 

constitucional prevista no artigo 144 da Carta Magna de “polícia ostensiva para a preservação 

da ordem pública”. Já em 1993 foi instituído a primeira tentativa de implementação da 

filosofia de polícia comunitária no estado, reformulada e substituída por uma nova diretriz em 

2004. Contemporaneamente, em 2005,  a polícia se aproxima ainda mais das comunidades, 

com a estruturação dos Conseps, os Conselhos de Segurança Pública (BEDENDO, 2008, p. 

121). Para Pereira (2008, p. 4), a implantação da polícia comunitária é importantíssima para a 

relação de confiança da comunidade na polícia: 

O importante no policiamento comunitário é a frequência constante daquele que 
passa a conhecer a comunidade em profundidade no seu papel de polícia, sendo 
reconhecido pela comunidade como um agente da Segurança Pública com quem se 
pode confiar nos momentos de violência e não apenas após a ocorrência do crime, 
que na maioria das vezes fica sem reultado efetivo com a polícia reativa. 
(PEREIRA, 2008, p. 4) 
 

 Apesar das políticas voltadas para o a comunidade, a PMMG demorou para rever 

o regulamento disciplinar de sua tropa. O RDPM, Regulamento da Polícia Militar, só foi 

revogado em 2002, com a instauração do Código de Ética e Disciplina Militar. O antigo 

regulamento, de 1983, previa punições, por exemplo, para quem: 

contrair dívida ou assumir compromissos superiores às suas possibilidades, 
comprometendo os seus vencimentos e o nome da classe 
transitar por vias ou logradouros públicos, sem a respectiva identidade, estando ou 
não fardado 
deixar, o oficial, de comunicar previamente e por via hierárquica, seu casamento a 
autoridade competente, e a praça de pedir autorização para casar-se 
falar, habitualmente, língua estrangeira em OPM ou estacionamento de tropa 
ter pouco cuidado com o asseio próprio ou prejudicar o dos companheiros7  

  

                                                 
7 Disponível em: 
http://pt.wikisource.org/wiki/Regulamento_Disciplinar_da_Pol%C3%ADcia_Militar_de_Minas_Gerais. Acesso 
em 25/05/2010 
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 As punições variavam de advertência à exclusão disciplinar, sendo comuns os 

casos de prisões, previstas nos artigos 24 e 27 do Regulamento. Muitas vezes as prisões eram 

arbitrárias e policiais perdiam parte de seu vencimento. 

 Com a implementação da política de Direitos Humanos, os policiais perceberam 

que também são cidadãos, protegidos pelos mesmos direitos dos civis. Hoje a PMMG oferece 

cursos de promotor de Direitos Humanos e promotor de Polícia Comunitária para policiais da 

ativa, além de oferecer as duas disciplinas nos cursos de formação, do CTSP ao CFO. 

 A capacitação dos policiais está diretamente ligada à transformação das teorias em 

práticas policiais no combate e prevenção ao crime. O lema da década de 90, que pregava que 

“a Polícia Militar existe para prender o infrator, para prevenir o crime”, é transformado, 

frisando que a “PM existe para proteger e socorrer o cidadão de bem” (BERNARDO, 

MOREIRA, 2008, p.3) 

 Atualmente, através de um acordo de resultados com o Governo de Minas, a 

PMMG estabeleceu metas de redução de criminalidade, principalmente a criminalidade 

violenta, que, considera como crimes violentos:  homicídio, roubo, estupro e extorsão. Além 

da redução, o acordo também prevê o aumento no número de operações e de apreensões de 

drogas e armas de fogo. O programa visa, principalmente, a prevenção do crime e a ênfase no 

policiamento voltado para o cidadão. Desde 2007, o acordo apresenta números 

impressionantes em todo estado, inclusive na cidade de Juiz de Fora8. 

 

3.2 POLICIAL? MILITAR? OU TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA? 

  
                                                 
8 Apesar de reconhecermos a possibilidade das chamadas cifras ocultas nas estatísticas, ou seja, os casos que não 
são computados, o índice de criminalidade violenta (ICV) em Minas Gerais reduziu 45,35% de 2005 a 2009. Em 
Juiz de Fora, no mesmo período, o índice caiu 48,82%. Em relação a 2007, ano em que o acordo foi firmado, 
Minas Gerais apresentou decréscimo de 31,29% e Juiz de Fora uma redução de 28,03% nos crimes violentos. 
(Fonte: Armazém de Dados da PMMG). Entendemos também, que este tipo de acordo, que prevê premiações em 
dinheiro caso os índices de certos crimes diminuam, podem influenciar policiais, no momento do registro da 
ocorrência, a qualificar um crime mais grave como um mais leve (Homicídio Tentado como Lesão Corporal, por 
exemplo), o que também pode influenciar na redução dos índices. 
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Como foi demonstrado, a história da Polícia Militar de Minas Gerais está 

vinculada diretamente ao militarismo, desde a formação do primeiro Regimento de Cavalaria. 

Da mesma forma, percebemos também, que a instituição, de 235 anos, passou quase dois 

séculos com suas tropas aquarteladas, evitando por muito tempo o contato com a comunidade, 

aproximando-se efetivamente do cidadão, somente a partir da década de 90. 

Notamos também que a busca pela construção de uma identidade policial sempre 

fez parte dos militares da tropa. Recordando Bedendo (2008, p.117), podemos deduzir que o 

sentimento de pertencimento, de missão policial, interfere historicamente na construção de 

uma cultura de tropa, única, presente provavelmente em todos os batalhões da corporação, 

ainda, com alguns regionalismos. 

Observamos alguns pontos que a PMMG tem orgulho de destacar, tais como a 

presença de Tiradentes como Alferes da corporação, o fato de ter sido a primeira Polícia do 

Brasil e a participação na fundação do Exército nacional. Esses valores são divididos com a 

tropa, criando mitos históricos pelos quais, o policial deve zelar. No entanto, precisamos, 

desde já, diferenciar dois tipos de cultura que interferem na criação da cultura de tropa: A 

cultura ensinada nos cursos de formação e a cultura adquirida no exercício da profissão, 

através da experiência e dos ensinamentos dos “mais antigos”. 

Robert Reiner, em seu livro A Política da Polícia (2004, p.131-160) discorre sobre 

a cultura da polícia inglesa e algumas de suas características principais. Devemos observar 

também, que a formação das polícias modernas deriva da formação dos Estados nacionais 

modernos, ganhando relevância os modelos da França do século XVIII e da Inglaterra do 

século XIX (BEDENDO, 2008, p. 105). Muitas características observadas na polícia inglesa 

podem ser comparadas às da polícia mineira, seja pela busca de uma identidade profissional 

(BEDENDO, 2008, p. 107), ou pela observação das semelhanças em contato com os policiais 
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na prática e no contato diário com a tropa. Reiner destaca que a cultura pode sofrer variações 

com alguns grupos isolados. 

Há variantes particulares – “subculturas” – que se podem distinguir no interior da 
cultura policial mais geral, geradas por experiências distintas associadas a posições 
estruturais específicas, ou por orientações especiais que os policiais trazem de sua 
biografia e histórias anteriores. (REINER, 2004, p.132) 

 
Tais subculturas são observadas, muitas vezes, pelas antigas profissões dos 

policiais. Muitos policiais, ainda na ativa, serviram o Exército antes de ingressarem na PM, 

fato que era muito comum em uma época (década de 1980) quando os concursos exigiam 

apenas a quarta série do ensino fundamental, a profissão não oferecia boa remuneração e, nos 

últimos anos de ditadura, o fato de ser policial não era atrativo. Recentemente o quadro vem 

se alterando radicalmente. Nos dias atuais é tão comum ver um “recruta” que cursou ensino 

superior quanto um que tenha feito parte das forças armadas. 

Para entender a cultura policial, é preciso observar os limites legais da ação única 

do policial e da permissividade deste de agir com a lei. Na formação e, principalmente, nas 

ruas, o policial trabalha com o seu “poder de polícia”, conhecida na tropa como 

discricionariedade do poder de decisão sobre qualquer irregularidade observada. A partir 

desde pressuposto, e em congruência com demais, cria-se a opinião, um senso comum, dentro 

da tropa, que o policial que trabalha nas ruas é de fato o mais importante para a corporação, 

pois lida diretamente com o problema. 

Reiner complementa a opinião, afirmando que “as leis que regem a prática policial 

são suficientemente permissivas para dar a eles uma ampla área de poder discricionário” 

(2004, p. 133). Sendo assim, a cultura de tropa, principalmente entre os que estão há mais 

tempo no serviço, é resistente no sentido de críticas ao trabalho. Muitos não gostam de ter seu 

trabalho questionado, seja pela mídia, seja pelo próprio cidadão que solicitou seu 

atendimento. De modo geral, o policial acredita que é capacitado para exercer sua função, que 

“paisanos”, incluindo-se aí os jornalistas e os demais profissionais de mídia, que nunca foram 



 45 

“polícia”, criticam sem saber precisamente do que estão falando. Além disso, alguns se 

irritam quando são orientados por solicitantes na maneira como realizar ser trabalho.  

É comum ouvir um questionamento do tipo: “Quando você vai ao dentista, o 

ensina a tirar seu dente? Quando vai ao médico, o ensina a receitar uma medicamento ou 

cirurgia? Não. Mas a Polícia você quer ensinar como fazer o trabalho dela.” 

Como ressalta Reiner (2004, p.137), “para entender o trabalho de polícia é 

importante saber que ele é visto como uma missão, um imperativo moral (…) isso faz com 

que suas práticas estabelecidas sejam mais resistentes a reformas (...)”. 

Percebe-se a partir da contextualização histórico-cultural que a cultura de tropa é 

produto de interações, de subjetivações desenvolvidas entre ensinamentos e práticas, assim 

como acontece no processo de formação e desenvolvimento do jornalismo. Como nos convida 

a pensar Reiner (2004, p.135) “o policial é mediador microcósmico das relações de poder de 

uma sociedade”. Assim, os policiais, com seu poder discricionário, estão sujeitos a regras 

formais e informais. A princípio, a legislação vigente é a principal base para a atuação 

policial, mas existem regras específicas, que não são claramente definidas, mas que podem 

indicar padrões e criar modelos de boas e más condutas (REINER, 2004, p. 134) 

O processo de criação dos padrões é histórico e mediado muitas vezes por mitos, 

histórias e piadas. Por exemplo, é nitidamente perceptível, em contato com a tropa policial, 

especificamente da cidade, mas que pode representar um modelo para o estado, que algumas 

funções dentro da corporação têm mais valor que outras. Cria-se a visão do policial 

operacional e do “muchiba”. 

Geralmente aqueles que trabalham nas equipes de ROTAM e Tático Móvel são 

vistos, principalmente por eles próprios, como bons de serviço, enquanto os que trabalham em 

postos, a pé e na administração, são taxados de “ruins de serviço”. 
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Não somente os operacionais, mas toda a tropa, vê o serviço policial como de alto 

risco, fato que não pode ser desmentido. O perigo não existe somente para os que estão 

trabalhando diretamente nas ruas, visto que a maioria trabalha armada. Além disso, qualquer 

um pode ser abordado em um momento de folga, ou em um trajeto de volta pra casa, estando 

fardado ter que intervir em alguma situação atinente ao serviço policial. 

O “perigo”, no meio policial, não é adequadamente representado por estimativas 
quantitativas sobre o risco de danos físicos, embora esses não sejam pequenos. 
Gente em outras ocupações  - por exemplo, construção e manutenção de torres, 
minérios, mergulhadores de profundidade, quem trabalha com asbesto – pode ser 
exposta a maiores riscos de doenças relacionadas ao trabalho ou risco de morte. 
Mas o papel do policial é único, pois a base do seu trabalho requer que ele encare 
situações onde o risco está no resultado imprevisível do enfrentamento com outras 
pessoas (CRANK, 1997, cap. 8 apud REINER, 2004, p. 135,136) 
 

 Além do perigo real, a profissão também é “moralmente perigosa”. Isso porque o 

agente de segurança pública é muitas vezes visto como alguém de conduta exemplar e 

impossibilitado de cometer qualquer desvio nesse sentido. 

O profissional de segurança publica sofre forte pressão no exercício de sua 

profissão, seja pelo perigo “proveniente daqueles que resistem ao exercício de tal autoridade” 

(REINER, 2004, p. 136) ou mesmo pela pressão por resultados. Tal pressão por resultados 

pode ser encontrada no acordo firmado com o governo para a redução da criminalidade. O 

policial de serviço, deve se preocupar principalmente em não deixar o crime acontecer no 

setor de sua responsabilidade, além de porventura, reprimir o que venha a acontecer. 

 Assim sendo, mesmo inconscientemente, o profissional está contribuindo para a 

realização no “negócio” da PMMG, que é “promover a Paz Social” e, ainda, cumprindo sua 

missão, de “proporcionar um ambiente seguro em Minas Gerais(...) garantir a lei, reduzir o 

crime e o medo do crime” (BERNARDO, MOREIRA, 2008, p.4). 

 Nesse sentido de cumprimento de missão, de combate ao crime, Reiner (2004, 

p.138) explica que os policiais tendem a criar um tipo de couraça, afastando-os da sociedade, 

colocando-os do lado do “bem”, em busca da moralidade, no sentido que “ganhar” é prender, 

promovendo uma satisfação pessoal maior no autor da prisão: “A essência da visão da polícia 
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é a mescla sutil e complexa dos temas de missão, amor hedonista por ação e cinismo 

pessimista. Cada um alimenta o outro, mesmo que superficialmente possam parecer 

contraditórios.” (REINER, 2004, p. 139). 

 Em decorrência dessa couraça, a tropa acaba por criar um tipo de isolamento 

social, embasado em alguns fatores. Muitos policiais se diferenciam da sociedade, colocando 

a classe policial de um lado e os “paisanos” de outro. Ou, como conceitua Reiner (2004, 

p.142), a separação entre “eles” e “nós”. Tal conceito é depreendido, também, no curso de 

formação de soldados. Acredita-se que o policial não é bem visto por algumas pessoas, fato 

que pode ter algum fundamento, visto que a figura policial repressora da ditadura ainda está 

presente na mente de muitos cidadãos. Reiner expõe que alguns profissionais têm dificuldades 

de conviver com civis na vida social, o que contribuiria para o isolamento. 

Tais dificuldades se originam dos turnos de trabalho, da falta de horário, das 
dificuldades em se desligar das tensões geradas pelo serviço, de aspectos do código 
de disciplina, e da hostilidade e do medo à polícia que os cidadãos podem mostrar 
(REINER, 2004, p. 140) 

 
 As dificuldades de alguns policiais, em seu relacionamento com civis, atreladas 

aos conceitos da tropa de “bons“ e “ruins” de serviço, podem afetar diretamente na 

implementação de programas em parceria com a comunidade, como o programa de Polícia 

Comunitária. 

 Ainda em relação à distinção entre “eles” e “nós”, Reiner explica que de maneira 

geral, a polícia distingue seus clientes (grifo meu) em algumas categorias, como num trabalho 

jornalístico de escolha de valores-notícia, fato importante para visualizarmos algumas ações 

tomadas pelos profissionais. É importante também ter em mente “quais são os serviços que os 

clientes de fato exigem da polícia.” (REINER, 2004, p. 301). 

 Dentre as categorias é válido citar a “Propriedade da Polícia” e o “Lixo”. A 

primeira é responsável por grande parte das ocorrências policiais, é o grupo das classes 

baixas, dos alcoólatras, dos usuários de droga, dos homossexuais, prostitutas e outras 
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minorias. Como explica Reiner (2004, p. 143) “a preocupação com a “propriedade da polícia” 

não é tanto a de aplicar a lei, mas de manter a ordem usando a lei como um dos recursos, entre 

outros”. 

Uma categoria se transforma em propriedade da polícia quando os poderes 
dominantes da sociedade (na economia, na política etc.) deixam os problemas de 
controle social nas mãos da polícia (J. LEE, 1981, p. 53,54 apud REINER, 2004, p. 
143) 
 

 A outra categoria, o “Lixo”, é responsável por uma significativa porcentagem das 

ocorrências policiais, principalmente em Juiz de Fora9. Na conceituação de Reiner (2004, 

p.142) são as pessoas “vistas como bagunçadas ou cujas queixas são resultados de seus 

próprios erros”. Ocorrências comuns deste grupo são as brigas de marido e mulher, discussões 

entre vizinhos, fatos que são resolvidos momentaneamente, mas, que em curtos períodos de 

tempo, acabam retornando para a polícia. Por exemplo, viaturas policiais são empenhadas 

constantemente em discussões verbais, em lugares onde não há nenhum tipo de crime 

ocorrendo, mas apenas com o intuito de preveni-lo. 

Em algumas brigas domésticas, o marido e a mulher vivem como gato e cachorro, 
você tem que conseguir separar e acalmar eles antes de ir embora. E você não está 
fazendo um trabalho de policial, você ta fazendo um trabalho de socialista [sic] 
(REINER, 1978, p.214,215 apud REINER, 2004, p. 143) 
 

As duas categorias reforçam o pensamento da tropa de que a população chama a 

polícia “para qualquer coisa”. A Polícia Militar é o órgão de mais fácil acesso do governo. 

Não cobra por seus serviços, atende 24 horas e está presente em todas as cidades de Minas 

Gerais. Ou seja, qualquer um pode acionar a PM a qualquer hora. Reiner (2004, p. 287) 

explica que a população superestima a polícia. 

Os poderes que a polícia tem (especialmente a capacidade de usar a força 
legitimada) são os motivos para, numa emergência, chamar-se preferencialmente a 
polícia, muito mais do que, por assim dizer, um padre, um psiquiatra ou um 
conselheiro matrimonial. (REINER, 2004, p. 287) 
 

                                                 
9 Em 2009, das 82.715 (esse total exclui as operações e trotes) ocorrências registradas em Juiz de Fora, 5371 - 
6,42% - foram atritos verbais, quando não havia cometimento de nenhum delito e 3980 – 4,81% - ocorrências de 
vias de fato (agressões que não deixam lesões, comuns nas brigas de marido e mulher). Fonte: Armazém de 
Dados da PMMG. 
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A literatura evidencia também, outra característica presente na tropa10: o forte 

corporativismo, que pode ser analisado por dois ângulos: da necessidade de ser capaz de 

confiar nos colegas e proteger a força como um todo, ou “com o objetivo de esconder da 

atenção dos policiais de supervisão, pequenas violações” (REINER, 2004, p. 141). Assim 

temos uma solidariedade interna e externa. Interna quando os policiais protegem os colegas de 

uma possível punição e externa no sentido de defender a própria PMMG, o nome da 

instituição. As duas se encontram, quando o policial defende, fora de serviço e com civis, 

atitudes de seus colegas criticadas por terceiros, ou nos meios de comunicação. Esse 

sentimento pode ser expresso no depoimento de um guarda inglês: 

“Nós somos uma comunidade unida. Temos que defender uns aos outros porque 
somos atacados de todos os lados. Somos atacados de fora, pelo público em geral, 
somos atacados pelos advogados (...) recebemos ataques até de nossos próprios 
chefes” (REINER 1978, p. 246 apud REINER, 2004, p. 145).   
 

 Em relação à cultura policial, outro tema recorrente é o preconceito social e racial 

por parte dos policiais. A opinião pública induz a pensar que os policiais tendem a abordar 

cidadãos de classes mais baixas e negros, em detrimento de outros “menos suspeitos”, que 

também podem ser criminosos. Policiais são preconceituosos? Reiner (2004, p. 150) explica 

que sim, “mas um pouco mais do que a comunidade como um todo”. 

 De fato, a “propriedade da polícia” representa a maior parte dos trabalhos 

rotineiros da polícia. Porém, também não é raro atender uma ocorrência de averiguação, nas 

quais o solicitante, morador de bairros nobres, que na maioria das vezes prefere não ser 

identificado, aciona a PM para abordar um transeunte próximo à sua casa, que possui 

“características não adequadas para o local”. Ou seja, o preconceito da polícia pode ser nada 

mais do que um reflexo do preconceito real da sociedade (REINER, 2004, p. 151). 

 
 

                                                 
10  É importante destacar que o corporativismo na tropa é segmentado. Pelas raízes históricas, o militarismo 
divide a tropa entre “praças” e “oficiais”. O corporativismo é maior entre os que fazem parte do mesmo grupo, 
apesar de existir também de oficiais para praças e vice-versa. 
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As crescentes divisões sociais alimentam o aumento do crime, que, por sua vez, 
gera novas estratégias que aumentam a divisão social. De várias maneiras 
interligadas, o crime e as reações a ele exarcebam, ambos, as divisões sociais que 
os geram. (...) 
As seções mais privilegiadas da sociedade se protegem cada vez mais das 
proliferantes “classes perigosas” dos socialmente excluídos... (REINER, 2004, p. 
306) 
 

 Devemos também atentar, que, assim como na cultura geral, a cultura de tropa 

também apresenta variações. Para Reiner, as variações podem dividir a tropa em quatro 

categorias de policiais: O “Otimista”, que aplica a lei com bom senso arbitrário; o “cabide de 

uniforme”, que evita ao máximo se envolver em ocorrências; o “profissional”, policial com 

ambição de ascensão na carreira e que cumpre suas obrigações e o “novo centurião”, que se 

dedica inteiramente na cruzada contra o crime e enfatiza o trabalho das ruas (Reiner, 2004, p. 

155). 

 Guardadas as devidas proporções, as “subculturas” se aplicariam também na tropa 

da PMMG. No entanto, uma frase muito repetida durante o período de formação, alerta para a 

existência de uma cultura maior: “A PMMG existe há mais de 200 anos. A polícia não tem 

que se adaptar a você. Você tem que se adaptar à Polícia”. 

 Portanto, mesmo com divisões, a cultura de tropa reúne pontos comuns, que 

surgem de elementos como a autoridade e o perigo, e suas variações podem ser reflexos das 

estruturas de poder da comunidade e das perspectivas das elites (REINER, 2004, p. 159). 

 Na mesma linha de raciocínio, em relação às estruturas de poder da sociedade, 

temos que compreender que as ações policiais são baseadas em uma legislação vigente. Nesse 

contexto, entendemos que a Polícia funciona na administração do crime e na manutenção da 

paz, mas não é o órgão responsável pela sua redução (REINER, 2004, p. 302). 

 Na tropa, esse pensamento pode ser observado de duas maneiras: A primeira, 

observando a PM como órgão mais preocupado com a população, que atua com dificuldades, 

logísticas e pessoais, e, mesmo assim, busca realizar seu serviço da melhor forma possível, 

diferente de outros órgãos. A segunda maneira, seria uma forma de entender o pensamento do 
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cidadão que tem a imagem da polícia que “prende e solta”, que não faz nada, mas que culpa a 

PM por ser o órgão mais próximo dele, sem ter conhecimento dos limites legais da ação 

policial militar, desconhecendo as “brechas” das leis e do funcionamento do sistema penal.  

Reiner (2004, p.304) é enfático ao dizer que, sozinhos, a polícia e o policiamento 

não têm capacidade de dar conta das grandes expectativas que atualmente lhes são colocadas 

em termos de controle de crime. Não há como se reprimir indefinidamente as classes 

excluídas em expansão. Como supõe Reiner (2004, p. 308) “a polícia não pode nos proteger 

da insegurança crescente, nem mesmo se for transformada em um mostruário mais 

diversificado de serviços de policiamento tipo ‘faça sua escolha’”. 

A busca pela legitimidade das ações policiais no desempenho das funções policiais 

é um grande dilema vivido hoje pelos profissionais. O medo de uma punição por uma atuação 

“exacerbada”, a vontade de resolver o problema para o cidadão, deixando-o satisfeito com a 

ação, e a necessidade de punir o criminoso, configuram o dilema vivido por alguns policiais. 

Para Reiner (2004, p. 137), grande parte dos delitos da polícia pode ser atribuída a 

“discutíveis buscas equivocadas de uma “causa nobre”. Assim sendo, o dilema se resume no 

velho ditado popular: “Os fins justificam os meios?” 

Vale a pena arriscar ser indiciado por abuso de autoridade ou tortura, pela 

sensação de punição do criminoso e resolução de um crime? Vale a pena ser punido, civil, 

militar e administrativamente, por um problema que “não é seu?”  

A PMMG, assim como toda grande empresa ou instituição com muitos 

funcionários, emprega pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes e com caráter 

diferentes. Existem, e sempre existirão, bons e maus policiais, policiais calmos e rigorosos, 

dos mais variados tipos. A cultura policial é algo sensível, perceptível, tida como um “senso 

comum policial” sobre determinados assuntos. 
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No entanto, como vimos, assim, a cultura policial seria como uma lei 

subentendida. E assim como nas leis expressas, a discricionariedade do cidadão policial, sua 

pessoalidade, lhe dará uma permissividade para agir segundo seus princípios, sem se 

distanciar demasiadamente de seu grupo. 

A história da própria Polícia Militar, o militarismo, as modificações da “função da 

polícia” no decorrer dos anos, é primordial para entender um pouco a forma de pensar e agir 

dos profissionais que vemos todos os dias nas ruas.  Augusto Severo (2007, p. 47), ex-

comandante da PMMG, reforça a importância do passado da força pública mineira e suas 

implicações na cultura policial. Ele lembra que “Cabos e soldados só foram considerados 

cidadãos brasileiros a partir de 1988; até então não podiam votar. É um passado extremamente 

recente, que até hoje impões severas restrições culturais à Polícia.” 

Analfabetos, ignorantes, sem educação, brutos. Cachorros do governo, comedores 

de coxinha, pau mandado. Corruptos, assassinos, covardes, incompetentes. Esses são alguns 

adjetivos para policiais, criados por parcelas da população, escutados por policiais 

cotidianamente, em atendimentos de ocorrências, nas ruas ao passar de viatura, na televisão, 

no rádio. Adjetivos que contribuem para o fortalecimento da couraça que afasta muitos 

policiais da sociedade e, principalmente, para reforçar o corporativismo e a solidariedade 

entre si. 

 A reversão desse quadro exige, acima de tudo, conhecimento dos adjetivos, que, 

na maioria das vezes, não servem para os policiais de hoje. Adjetivos criados por pessoas que 

desconhecem o nível de instrução ministrado nos cursos de formação, o preparo físico e 

psicológico exigido e outros cursos de aperfeiçoamento oferecidos, bem como as punições, 

administrativas, civis, penais e penais militares, que são impostas aos policiais transgressores. 

A cultura policial, como vimos, não é imutável, foi moldada ao longo dos anos, e, 

ainda pode ser alterada. Porém, para que ela propicie a aproximação do policial com o 
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cidadão, é preciso, também, que os civis e a mídia e os profissionais de jornalismo, em 

primeiro plano, entendam o mundo policial militar, assim como o policial tenta, todos os dias, 

entender os problemas do mundo em que vivemos.  
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4 JORNALISMO, POLÍCIA MILITAR E SEGURANÇA PÚBLICA: A 
DEPENDÊNCIA NO FACTUAL, OS RISCOS DO IMEDIATISMO E OS DESAFIOS 
RUMO À RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

“A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos...”(Constituição Federal, 
Art. 144) 

 
 

 É importante citar um trecho da Constituição de 1988, para entender o papel 

responsável da mídia na segurança pública, que, segundo o texto constitucional, é direito e 

responsabilidade de todos. Como observamos anteriormente, a nova carta magna brasileira 

trouxe novos adventos na produção de segurança, delimitou os papéis das polícias e assegurou 

garantias humanistas aos cidadãos. Portanto, mudou também, gradualmente, a formação e 

atuação dos policiais. E a cobertura das ações policiais pela mídia, teria mudado de alguma 

forma, acompanhando a evolução? 

 No segundo capítulo desta pesquisa, ao listar alguns valores-notícia, que 

influenciam para a noticiabilidade de um fato, observamos que “uma notícia ruim é sempre 

mais interessante que uma notícia boa”. Tal pensamento, que influencia repórteres e editores, 

sempre esteve, e ainda está, presente nos meios de comunicação. E tratando-se de notícias 

ruins, podemos afirmar que crimes estão, sem dúvidas, entre elas. Assim sendo, o jornalismo 

policial e a cobertura criminal sempre fizeram parte do mundo jornalístico. 

Reiner (2004, p. 213 e 214) afirma que “crime e aplicação da lei sempre foram 

matéria prima para a mídia” e que no começo do século XIX, coincidindo com a formação das 

polícias modernas, as histórias de crimes e detetives começam a decolar e que, atualmente, 

cerca de um quarto dos trabalhos ficcionais vendidos na Inglaterra e na América é de histórias 

sobre crimes. 

Apesar de tratarmos sobre cobertura jornalística, é válido citar algumas questões 

inerentes à produção ficcional sobre a criminalidade, que também contribui para a formação 

de uma opinião pública sobre a violência. Portanto, é essencial destacar, que a violência real, 
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em alguns casos pode não ser tão assustadora como nos programas de ficção e, posteriormente 

veremos, é desproporcional aos fatos noticiados. 

Assim sendo, Reiner (2004, p. 215) mostra que nas produções ficcionais, mais da 

metade dos crimes são assassinatos e assaltos e que os criminosos são racionais e 

intencionais. Nas palavras do autor, são “o oposto exatos aos padrões de delitos e 

policiamento real”. 

Uma distinção importante a ser esclarecida, diz respeito à visão dos policiais 

mostrada pelas produções inglesas e brasileiras. Reiner (2004, p. 216) explica que nos 

espetáculos ingleses envolvendo atividades criminais, a polícia é retratada com instituição 

“essencial e valiosa”, básicas para a sociedade, e que vencem o crime por causa da coragem 

exagerada e da dedicação dos representantes da lei. O policial das produções inglesas é 

elevado ao status herói. 

No Brasil, apesar de não dispormos de pesquisas específicas na área, podemos 

imaginar um quadro diferente. Para isso, basta analisarmos a representação policial em filmes 

de sucesso como Carandiru e Cidade de Deus. No primeiro, a violência e brutalidade dos 

policiais paulista culminam com a execução de centenas de presos e no segundo a corrupção 

dos policiais cariocas alimenta o tráfico de drogas e a disputa de gangues rivais nas favelas. 

Em Tropa de Elite, o protagonista ganha as características de Reiner, de coragem e dedicação, 

no entanto, a corrupção ainda é uma das características principais do longa-metragem. 

Além dos filmes, podemos citar também as recentes produções televisivas, Força 

Tarefa, da Rede Globo e Poder Paralelo, da Rede Record, que se baseiam principalmente na 

corrupção policial. Existem também os policiais das telenovelas, que se aproximam da 

definição de Reiner para aqueles mostrados em histórias de detetives. 

Os policiais, usualmente, são mostrados como palhaços desengonçados ou, quando 
muito, como burocratas sem imaginação, capazes de lidar com delitos rotineiros, 
mas que se perdem em casos de grande complexidade. Sua falta de percepção (...) 
tem como função mostrar a genialidade do herói. (REINER, 2004, p. 217). 
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 Na mesma linha de raciocínio, José Argolo (2002, p. 2) também alerta para a 

ridicularização da figura policial, não somente nos programas ficcionais, mas também nos 

programas de televisão, que o autor chama de noticiário show11. 

A propósito, vale comentar sobre essa tendência ao descrédito das autoridades, 
mesmo aquelas reconhecidamente empenhadas no esclarecimento dos episódios 
mais complicados, não somente em relação às tramas que os originaram como no 
que se refere ao status político ou poderio econômico nas personagens envolvidas. 
O objetivo é levar ao ridículo delegados, peritos criminais ou inspetores que, 
fundamentados em provas, chegaram a esta ou aquela conclusão. (ARGOLO, 2002, 
p. 2) 
 

Ainda em relação ao descrédito nas instituições de segurança pública, Rolim 

(2006, p. 41) mostra, de acordo com questões do IBGE, que 67,5% das vítimas de furto e 

60,8% das vítimas de lesão corporal não registram ocorrência. As vítimas tendem a 

desacreditar na ação policial como solução de alguns conflitos. 

Em seu livro, tentando entender as representações policiais, Reiner (2004, p. 227) 

classifica algumas produções ficcionais com a participação policial em alguns subgrupos, 

dentre os quais estão os “desvios da polícia” e “policial fora dos padrões”. A primeira retrata 

“a batalha de um único policial honesto contra uma organização corrupta” e a segunda trata de 

um policial corrupto dentro de uma instituição profissional.  

Seria a primeira categoria, a representação da “maçã boa em barril podre” e a 

segunda a representação da “maçã podre em barril limpo”. Reitero que não dispomos de 

pesquisas nessa área, mas as produções brasileiras podem tender para a primeira categoria, o 

que, segundo Reiner (2004, p. 228), tende a aumentar o pessimismo em relação à policia, 

“com a corrupção sendo vista como endêmica ao invés de episódica”. Inclusive, a tendência 

também pode ser reforçada pelo jornalismo: 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Tipo de programa, de acordo com Argolo, que “enfatizaria com assustadora morbidez o espetáculo das mortes, 
das explosões de granadas, dos sequestros em profusão”. 



 57 

A credibilidade das instituições de Segurança Pública padece diariamente com 
esses poderes através de divulgações de notícias vinculando membros que 
descumprem o seu dever constitucional de defender a sociedade e passam para o 
outro lado da moeda ainda que não represente efetivamente um percentual 
significante dentro dessas instituições. Junte-se ao descrédito um controle social 
formal obsoleto para punir abusos e o medo que se apodera da sociedade criando 
uma sensação de insegurança quase palpável (PEREIRA, 2008, p. 5) 

 

Como observado também no segundo capítulo, a produção das notícias no 

jornalismo, está cada vez mais veloz. As novas tecnologias permitem uma apuração rápida, 

com fácil acesso à informação, e tudo isso a nível mundial, sem termos que sair da redação 

dos jornais. Boa parte da literatura estudada também propõe que o espaço para a publicação 

das matérias nos meios impressos, assim como o tempo de exibição na televisão, tem 

diminuído constantemente.  

Ao associarmos a valorização das “notícias ruins”, a importância dada aos temas 

envolvendo crimes e violência e a tendência à imediatização da produção textual, podemos 

levantar a seguinte problematização: O imediatismo, a busca pelo furo, a redução do tempo 

para produção textual e as facilidades encontradas pelos repórteres, culminam na produção de 

um jornalismo policial factual, voltado para a simples divulgação do fato, sem referências 

externas à notícia, que geralmente é um crime ou uma ação policial desastrada? 

Dessa pergunta emergem hipóteses sustentadas a partir das visões sobre o tema, 

encontradas na pesquisa bibliográfica e que pretendemos ampliá-las e relacioná-las com o 

intuito de construir um referencial teórico que possa ser usado posteriormente em novas 

pesquisas, inclusive de caráter empírico: a) a superexposição das notícias violentas, não 

raramente de forma sensacionalista, contribuiria para a criação de um ambiente de 

insegurança na população, que pode ser levada a crer que as taxas de violência de sua cidade 

são maiores do que realmente são. Além disso, contribuiria para o descrédito das corporações 

policiais junto ao cidadão, no que se refere à prevenção e resolução de problemas; b) A mídia, 

com seu forte poder de agendamento, estaria, de maneira geral, abdicando da oportunidade de 
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propor um debate acerca das questões relativas à segurança pública, de discutir, junto aos 

órgãos públicos e aos leitores, propostas para aumentar a eficiência dos órgãos responsáveis e 

possíveis soluções para o problema. 

Com a caracterização do problema e das hipóteses, partimos para a análise 

separada das questões com o objetivo de construir um quadro teórico capaz de orientar mais 

profundamente nosso raciocínio acerca do tema. 

 

4.1 BOLETIM DE OCORRÊNCIA: CRIMES DIÁRIOS PARA TODOS OS GOSTOS 

 

A observação pelo senso comum dos jornais e telejornais brasileiros diários, sem 

uma reflexão embasada sobre a densa rede que se forma nessas relações entre jornalismo, 

polícia e segurança, pode direcionar a opinião pública ao pensamento mais raso e, ao mesmo 

tempo, mais óbvio, de que as notícias criminais são muitas vezes destacadas nas páginas de 

alguns periódicos, simplesmente porque vendem12. 

De acordo com esta pesquisa, a opinião pública não estaria completamente errada. 

Segundo Paiva e Ramos (2007, p. 15), os meios de comunicação têm apresentado uma 

tendência histórica pela preferência das coberturas policiais, sendo que, no passado recente da 

redemocratização brasileira, a importância e a sensacionalização talvez tenham sido ainda 

maiores.  Observando a tendência histórica, podemos sugerir que a “fórmula dá certo”, que as 

notícias policiais “vendem jornais”. Rolim (2006, p. 186) também observa o gosto do público 

pela violência, corroborando a concepção do leitor leigo. 

Se obsevarmos a atenção que as pessoas costumam dedicar ao crime – nos 
noticiários, nos filmes de ficção ou mesmo na literatura -, chegaremos à conclusão 
de que o crime e, especialmente, a violência, fascinam. Há uma tendência de se 
atribuir esse fenômeno ao papel desempenhado pelos meios de comunicação, mas a 
verdade é que as pessoas têm encontrado algum tipo de recompensa diante de 
histórias sobre crimes e violência desde muito antes do aparecimento da TV e do 
Rádio. (ROLIM, 2006, p. 186) 

                                                 
12 É preciso levar em consideração também que a ideia de pulsão por violência é inerente a diferentes culturas e 
pode ser interpretada em diferentes sentidos, como o de agredir, proteger, conquistar entre outras. 
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Elisabeth Rondelli (1996, p. 1) afirma que violência e crime “vendem notícia, 

trazem leitores para os jornais e audiência para as emissoras de televisão que os tomam como 

elemento de disputa de telespectadores”. Para Rondelli, as imagens tornam-se um mecanismo 

comercial que atrai anunciantes. 

Acreditaríamos então, que a mídia noticia crimes e dá demasiada atenção ao temas 

policiais, por essas questões serem de interesse do público. Porém, questões relativas ao 

interesse do público são controversas. Observando a premissa, pelo viés das teorias da 

comunicação, do agendamento e da circulação circular da notícia, podemos também, levantar 

a hipótese de que os leitores e telespectadores se habituaram com a violência. Confirmando as 

teorias, Argolo (2002, p.3) afirma que “tiroteios, chacinas e sequestros já não impressionam 

tanto as pessoas como há vinte anos”. 

Para Reiner (2002, p. 403 apud ROLIM, 2006, p. 207), o conteúdo das notícias “é 

primariamente selecionado pelo senso que os jornalistas têm a respeito do que seja ‘uma boa 

história’” e do interesse que ela possa despertar.  

Maria Stela Grossi Porto (2002, p. 2) explica que o que é considerado violência 

varia de acordo com a natureza da sociedade e da cultura desta. Rolim (2006, p. 188) 

complementa o raciocínio, atentando para a questão da percepção do real e da seleção de 

notícias. 

Da mesma forma, quando um prisioneiro comum é espancado em um presídio, só 
iremos “recortar” esse fato e atribuir a ele valor enquanto notícia se tivermos a 
convicção de que uma violência desse tipo é muito grave e que representa uma 
ameaça à ideia de civilização. (ROLIM, 2006, p. 188) 
 

Portanto, outras teorias, como a do gatekeeper, poderiam explicar porque a mídia 

divulga fatos de “interesses do público” em detrimento de fatos de “interesse público”. Souza 

A. (2009, p. 5), diferencia a questão do interesse. De modo geral, notícias de “interesse do 

público”, seriam noticiáveis de acordo com preferências sociais dos leitores ou espectadores e 
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a proximidade com suas realidades. Por outro lado, “interesse público” seria algo mais amplo, 

que diria respeito à sociedade como um todo. 

...há a diferenciação do que é “interesse do público” e “interesse público”. Este 
último consiste no suprimento por parte, principalmente, do jornalismo de 
informações relevantes e indispensáveis ao contexto sócio-político-econômico que 
envolve o espectador, em outras palavras, é o que eles devem saber. Já o “interesse 
do público”, termo associado ao sensacionalismo, é entendido como aquilo que 
desperta a atenção e supre a curiosidade do espectador e, que por isso, dá audiência, 
ou seja, é o que a massa quer saber. (SOUZA A., 2009, p. 5) 
 

 O jornalismo policial, escravizado pelas rotinas e práticas ligadas ao imediatismo, 

a pressão pelo furo e aos interesses comerciais como pressupostos primários, se enquadraria, 

então, na categoria de interesse do público, sendo assim, motivo de tantas pautas jornalísticas. 

De qualquer forma, ainda assim precisamos relativizar, pois, além disso, conforme aponta 

Kosovski (1992, p.71), o rádio, meio de comunicação de maior alcance, que mesmo com a 

concorrência da televisão e da internet continua com grande “capacidade de penetração de 

ideias”, dá bem menos ênfase à violência. 

Para melhor atender aos objetivos dessa pesquisa, vamos nos restringir à tendência 

factual da violência nos meios de comunicação. Para tal, utilizaremos alguns dados da 

pesquisa realizada em 2005 pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania – CESeC – que 

analisou como os jornais retratam a violência e a segurança no Brasil13. De acordo com 

relatório preliminar da pesquisa, elaborado por Sílvia Ramos e Anabela Paiva (2007, p. 13,16 

e 26), 95,5% dos textos analisados eram fundamentalmente compostos por matérias factuais 

ou contextuais simples. Além disso, 27% da cobertura é composta de pequenas notas 

informativas, sem qualquer tipo de contextualização e 25,3% das matérias classificadas como 

ato violento/crime, foram produzidas através de notas. 

 
 
 

                                                 
13 A pesquisa realizada pelo CESeC analisou 2514 textos jornalísticos, que tinham como enfoque a violência e 
criminalidade, veiculados pelos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Agora SP, O Globo, Jornal 
do Brasil, O Dia, O Estado de Minas, Diário da Tarde e Hoje em Dia ao longo de 35 dias distribuídos por 5 
meses do ano de 2004. 
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É um alto índice de textos descontextualizados, nos quais o crime é noticiado 
isoladamente e não há elementos que permitam ao leitor aprofundar as relações 
entre criminalidade, fenômenos da violência e construção de alternativas ou saídas 
para cada situação, formando uma espécie de massa monolítica de eventos que se 
sucedem automaticamente (PAIVA, RAMOS, 2007, p. 26) 
 

Reafirmando uma relação histórica de interdependência entre polícia e mídia, a 

pesquisa do CESeC também mostra que 40,5% dos 2514 textos analisados, trazem as forças 

de segurança (polícias, forças armadas e guardas municipais) como tema (PAIVA, RAMOS, 

2005, p. 14 e 19) e que, dentre os 1018 textos dessa fatia, 440 (43,22%)  são relacionados à 

Polícia Militar. 

Partindo desses dados, já podemos afirmar que é clara a tendência à cobertura dos 

crimes em si, sem nenhuma ou pouca forma de contextualização. Nesse contexto, Rolim 

(2006, p. 190) adverte sobre a falta de conexões das notícias criminais. 

o que é apresentado como “fato” – um assassinato, por exemplo – parece desejar 
“emancipar-se”de suas circunstâncias e já é mostrado, invariavelmente, sem que se 
permita qualquer referência às condições que poderiam ser identificadas como 
precursoras da própria violência. (ROLIM, 2006, p. 90) 
 

 Uma das possíveis causas desse jornalismo policial factual,é a facilidade de 

apuração de notícias, que nem sempre consiste na apuração em si. No jornalismo policial é 

possível escrever uma matéria, e até mesmo uma reportagem, sem sair de dentro da redação. 

A facilidade de acesso aos boletins de ocorrência é evidente, e em Juiz de Fora as ocorrências 

de destaque são enviadas diariamente a jornalistas cadastrados na assessoria de comunicação 

da PM. Nesse sentido, Rolim argumenta que jornalistas tendem a construir relações de 

confiança em suas fontes 

...no caso, os policiais que lhes passam informações. Inadvertidamente, muitos desses 
jornalistas terminam compartilhando os pressupostos de suas fontes e passam a 
habitar o mundo definido pelo olhar policial. (...) “Cobertura criminal”, então, não 
pode ser o mesmo que jornalismo feito com a informação oferecida pela polícia ou 
por qualquer uma das agências envolvidas de maneira isolada (ROLIM, 2006, p. 207) 
 

 A dependência das fontes policiais e o imediatismo da notícia, são explicitados 

em outros dados da pesquisa do CESec, que mostra que 83.9% dos textos que tratam de 

segurança pública, analisados pela pesquisa, focam nos atos delituosos investigados ou 
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reprimidos, nos delitos cometidos pelas forças policiais e nos crimes cometidos contra elas 

(PAIVA, RAMOS, 2007, p. 19). 

Quando analisamos as ações policiais verificamos que elas estão centradas nas 
prisões de suspeitos, seguidas de investigações e operações de busca e/ou 
apreensões de várias naturezas. Trata-se de uma cobertura pautada pela informação 
rápida, em geral, vinda de delegacias e batalhões de polícia (PAIVA, RAMOS, 
2007, p. 20) 

 
 A pesquisa também exibe dados interessantes que podem acrescentar um antigo 

debate que permeia as relações mídia x polícia. A cultura policial, de modo geral, crê que a 

mídia é sensacionalista e tendenciosa com a polícia. Para Reiner (2004, p. 204), esse elemento 

cultural se explica pelo “sentimento de que a mídia é tendenciosa com eles”, pois a mídia 

“critica e questiona muitas ações específicas da polícia e de policiais individualmente”. 

Reiner (2004, p. 209) ainda complementa a questão afirmando que a polícia 

“quase sempre se considera denegrida e sob ataque da mídia noticiosa”, e cita o ex-chefe de 

polícia inglesa, que, em 1974, dizia que “a minoria mais atacada e criticada de forma mais 

injusta” é a polícia. 

No entanto, comparando os dados da pesquisa, podemos observar que o mito 

criado na polícia de que a “mídia só dá destaque para coisas negativas sobre a polícia”, não 

faz sentido. Dentre os 2514 textos analisados, 585 mostram ações policiais, como prisões e 

apreensões, e 168 relatam crimes cometidos pela polícia (PAIVA, RAMOS, 2005, p. 21).  

Ocorre que a dependência das fontes policiais acaba por proporcionar uma visibilidade maior 

às ações desses agentes. 

Parte da explicação dessa discrepância entre a visão da polícia e o conteúdo das 
análises nas apresentações pela mídia está na ansiedade dos policiais sobre as 
manchetes reveladoras de erros da polícia, o que não é suavizado por editoriais que 
falem da “única maçã podre” ou de “escândalo e reforma”. As críticas são vistas 
com amargura, enquanto os comentários favoráveis parecem menos destacados. 
Um outro fator é a sensação da polícia de estar sendo impedida de contar seu lado 
da história...(REINER, 2004, p. 209) 
 

 No pensamento da tropa, casos de desvios de conduta, ações desastradas de 

policiais ou abusos de autoridade, ganham repercussão imediata na mídia, com um destaque 

extremamente maior do que ações bem sucedidas. Erros de policiais seriam enfatizados e 
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gerariam suítes14 por dias ou semanas, enquanto ações corriqueiras seriam noticiadas em notas 

curtas, sem a exaltação comum nos erros15.  

Outro problema encontrado pela pesquisa do CESeC é a falta de informações 

sobre características específicas de vítimas e autores de crimes, que pode ser consequência de 

uma fraca, ou mesmo da falta, de uma apuração. Jornalistas habituados a produzirem notícias 

com bases em release e em resumos de ocorrências policiais, enviados por fontes oficiais, 

estão sujeitos a cometerem tal erro.  

Nos resumos enviados pela assessoria da PMMG em Juiz de Fora, por exemplo, 

consta apenas o histórico da ocorrência, digitado pelo policial que atendeu o fato na hora ou 

pelo rádio-operador que coordena as operações do COPOM (Centro de Operações da Polícia 

Militar). Dessa forma, características como escolaridade, cor e classe social, que são 

encontradas em outros campos dos boletins, são suprimidas. 

a cobertura de crimes, via de regra, se resume ao esquema “agressor comete tal 
crime contra vítima”, sem apresentação de detalhes das características de vítimas e 
agressores. Também não são apresentados outros elementos que permitem ao leitor 
compreender o delito divulgado no contexto da criminalidade e de respostas a ela 
(PAIVA, RAMOS, 2007, p. 24). 
 

 Argolo (2002, p. 3) também exemplifica a dependência das fontes e o “pouco caso 

demonstrado em relação à verificação local”. Em seu ensaio sobre o impacto das ações do 

crime organizado, cita a frase de uma jovem jornalista que atua na área policial resumindo sua 

função: “Leio o Boletim de Ocorrência, anoto os dados, volto para a redação escrevo 

respeitando as linhas determinadas pelo editor”. 

 Paiva e Ramos (2007, p. 40) também alertam para o perigo das relações de 

dependência com policiais e orientam os repórteres a tratarem a questão com cuidado, pois as 

                                                 
14 Do francês suite, isto é, série, sequência. Em jornalismo, designa a reportagem que explora os desdobramentos 
de um fato que foi notícia na edição anterior. Fonte: Manual da Folha de São Paulo, Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_s.htm. Acesso em 13/07/2010 
15 O estudo em questão não traz dados específicos sobre essa possível realidade, mas nossa intenção com a 
exposição de mais esse problema é acrescentar mais um ponto capaz de contribuir com esse e outros debates e 
pesquisas futuras na área. 
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relações envolvem interesses mútuos e podem transformar o repórter policial em refém da 

própria polícia: 

Por um lado, os jornalistas precisam ser abastecidos de novidades. Por outro, as 
autoridades de segurança pública contam com a imprensa para manter os casos que 
investigam em destaque, assegurando recursos e valorizando o seu trabalho perante 
os superiores. (PAIVA, RAMOS, 2007, p. 40) 
 

 Em algumas cidades, onde os níveis de violência são maiores, como as capitais 

dos estados do sudeste brasileiro, a falta de contextualização e o pouco caso em verificar o 

que realmente aconteceu, pode ser explicado pelo medo dos jornalistas de cobrir uma pauta 

em determinado local, considerado perigoso. Argolo (2002, p.4 e 7) sugere até mesmo incluir 

um adicional de risco nos contracheques dos repórteres policiais, pois considera a reportagem 

policial um jogo cada vez mais arriscado. 

Querem uma prova da fragilidade das empresas jornalísticas? Os carros utilizados 
pra transportar as equipes de reportagem passaram à condição de alvos 
preferenciais dos delinquentes e as redações recebem todos os dias telefonemas 
ameaçadores, no sentido de que, se este ou aquele repórter insistir no assunto, 
sofrerá represálias. (ARGOLO, 2002, p. 4 e 7) 
 

 No entanto, o repórter não poderia se valer dessa situação em todos os casos, pois 

nem todos os crimes ocorrem em favelas perigosas e o simples fato de ir à uma delegacia lhe 

permitiria contato direto com vítimas e agressores, permitindo uma coleta maior de 

informações, bem além das contidas nos boletins de ocorrência. Para Pereira (2008, p. 6) para 

que haja mudança, “a mídia deve informar imparcialmente os fatos apresentando sempre os 

dois lados da mesma moeda e não apenas um deles”. 

 Apesar de dados da pesquisa do CESeC apontarem uma cobertura considerável de 

ações policiais, um dos pensamentos da “cultura de tropa” da polícia, de que a mídia prefere 

notícias ruins não é completamente errado. Das 527 notícias analisadas pelas pesquisas, 236 

delas são de homicídios, uma proporção irreal, comparada aos dados criminais reais, como 

veremos mais adiante (PAIVA, RAMOS, 2005, p. 25). 

 Quanto aos problemas apresentados até aqui, as autoras atribuem as causas a 

alguns fatores, como a dificuldade de conseguir uma “fonte de confiança” em uma favela, a 
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repulsão e o medo que muitos policiais têm de conceder uma entrevista e a escassez de 

especialistas na área (PAIVA, RAMOS, 2007, p. 39). Para elas, a dificuldade de confiar na 

fonte é um problema iminente: 

Você não pode falar com a polícia, porque a policia não é confiável; a comunidade 
também depende ou é coagida pelo tráfico; o advogado e bandido também não é 
confiável; e muito menos o bandido. Se depender das informações da comunidade, 
nunca houve um bandido morto que não fosse trabalhador; também nunca se viu a 
polícia admitir que a bala que atingiu um inocente partiu dela; a responsabilidade é 
sempre do bandido. (PAIVA, RAMOS, 2007, p. 39) 
 

As autoras exageram em generalizar algumas expressões de que “nunca se viu” ou 

“nunca houve”. Além disso, é importante recordar que a função primordial do jornalismo não 

é desvendar o crime, mas sim, informar contextualizando e permitindo ao leitor a versão das 

partes envolvidas. 

 Nas faculdades de jornalismo, aos postulantes a repórter, um dos primeiros 

mandamentos que se aprende é “sempre ouvir o outro lado”, como prega também o senso 

comum do bom jornalismo. O Código de Ética, em seu artigo 12, que o jornalista deve “ouvir 

sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas 

em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não 

suficientemente demonstradas ou verificadas16” Infelizmente, pelo panorama observado 

atualmente, atualmente, como mostra a literatura na área, muitas vezes nenhum dos lados tem 

sido claramente ouvido. 

 Não haverá mudanças se os repórteres continuarem acomodados, com “preguiça 

de apurar”, sem contextualizar, se as redações não se reorganizarem, utilizando as facilidades 

das tecnologias a favor dos repórteres, lhes conferindo tempo maior para apuração local. 

Paiva e Ramos (2007, p. 65) concordam que sem ampliação das fontes, dificilmente a 

cobertura mudará efetivamente.  

                                                 
16 Disponível em http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf. 
Acesso em 13/07/2010 
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Apesar de o jornalismo policial factual não ser o único possível em sua categoria, 

ele cumpre o papel de informar todas classes sociais da população e tem permitido, com a 

crescente expansão dos jornais populares, que muitas pessoas que possivelmente não tinham o 

hábito de ler jornais, adquiram o gosto pela leitura. No entanto, seria desejável que este tipo 

de jornalismo se proponha a dar a si próprio a importância que merece, e não seja coberto pela 

“facilidade enganosa” que a cobertura do crime oferece. 

 

4.1.1 Insegurança Pública: A Possível Contribuição da Mídia Para a Sensação de 
Insegurança 
 

 

 A primeira hipótese que levantamos em decorrência das relações entre a mídia e a 

cobertura de temas policiais, supõe que os meios de comunicação interfiram na percepção de 

opinião pública sobre a sensação de segurança. Partimos do pressuposto de influência da 

mídia nos receptores, observada, por exemplo, na teoria do agendamento, na qual os assuntos 

midiáticos “pautam” nossas discussões diárias. Além disso, Kosovski (1996, p. 78) recorda 

que as imagens apresentadas alteram comportamentos e influenciam modos de vestir e de 

falar. 

Nesse contexto, podemos supor que mesmo que os índices de criminalidade 

estejam diminuindo, a cobertura da mídia, focando crimes mais graves e a forma negativizada 

e descontextualizada como os meios de comunicação divulgam esses crimes, faria com que a 

população não percebesse a melhora, vivendo em uma constante insegurança subjetiva, em 

um panorama de que “a violência aumenta a cada dia”. 

O volume de horrores acumula-se e, cada novo dia e novo episódio, aumentam a 
cifra trágica. Deduz o(a) leitor(a); “isso não cessa de acontecer”; “isso não termina 
jamais”...”onde vamos parar?” A unidimensionalidade dos canais do tempo na 
estrutura semiológica do noticiário diário faz com que cada novo fato se acrescente 
ao antigo, ampliando a cifra e indicando a deteriorização da vida social. A razão é 
simples, não há referência externa; o canal é único e excludente: a realidade é feita 
de uma fato depois do outro, que se soma ao anterior, tornando-o sempre maior 
(SOARES, 1996 apud ROLIM, 2006, p. 190). 
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 Rolim ainda defende que “a maior parte dos meios de comunicação no Brasil está 

comprometida com o discurso de que o crime está fora de controle” (2006, p. 191) e que 

evidências desse discurso podem ser encontradas em editoriais e colunas que não são 

fundamentados em dados confiáveis. Paiva e Ramos (2005, p. 33) confirmam a falta de 

embasamento em estatísticas do jornalismo policial. Na pesquisa realizada pelo CESeC, 

94,7% dos textos “não mencionavam quaisquer dados estatísticos”. Bárbara Gancia, para a 

Folha de São Paulo, foi um exemplo: 

Desconfio que chegamos finalmente a um beco sem saída, a um estado velado de 
guerra. Nós contra eles. E que, em um futuro próximo, a retaliação da classe média 
será atirar bombas e dar tiros de bazuca contra os barracos onde o inimigo 
supostamente se encontra (BÁRBARA GANCIA, Folha de S. Paulo, 17/08/1996, 
p. 32 apud ROLIM, 2006, p. 192)  
 

 A insistência da cobertura factual, majoritariamente de crimes graves, atrelada a 

editoriais e colunas com opiniões apocalípticas, como a citada acima, criariam uma visão 

deturpada e sem a contextualização dos índices de criminalidade na sociedade.  

 Na pesquisa do CESeC, 44,78% da notícias analisadas que tratavam de um crime, 

eram de homicídios e 25, 24% de furtos e roubos (PAIVA, RAMOS, 2005, p. 25), um índice 

exorbitante se comparado aos números reais da criminalidade. Por exemplo, 41,5% dos 

crimes noticiados pela Folha de São Paulo e no Jornal do Brasil em 1997 eram homicídios, 

enquanto a taxa real no estado paulista, em relação ao total de crimes cometidos, era de 1,7% 

(KAHN, 2001, p. 8 apud ROLIM, 2006, p. 197).17 

 Também de acordo com a pesquisa do CESeC, em 71,7% dos crimes noticiados, 

descreveu-se a existência de arma de fogo, enquanto a violência doméstica, responsável por 

grande parte das solicitações policiais, foi retratada em apenas 1,3% dos textos (PAIVA, 

RAMOS, 2005, p. 25 e 32). Os dois índices representam uma completa inversão criminal, que 

                                                 
17 Entendemos, de acordo com os valores notícia, que é aceitável que crimes mais graves tenham mais 
noticiabilidade. No entanto, nosso trabalho chama atenção para a exorbitante diferença nos números e nas 
sensações que o excesso de veiculação de crimes graves pode produzir nas pessoas. 
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pode não ser compreendida pelo leitor/telespectador, que ainda, pode aceitar essa visão como 

“realidade”, ainda que ela não seja totalmente falsa.  

Reiner (2004, p.205) também concorda que a mídia superexpõe crimes graves, 

“especialmente assassinatos, crimes contra pessoa ou aqueles que tenham algum elemento 

sexual”, o que para o autor não chega a ser surpreendente, mas teria “consequências nas 

percepções do papel da polícia”, consequências estas que para Rolim (2006, p. 206) seriam “a 

menor confiança no trabalho policial, levando a menor disposição para colaborar nas 

investigações e de prestar informações, o que diminui a eficiência do sistema com um todo”. 

Outra questão relativa à violência veiculada na mídia, além da banalização do 

crime e da violência, segundo Rondelli (1996, p. 35), pode ser a estigmatização contra pobres, 

associando crimes e pobres, o que criaria uma sociedade decadente do ponto de vista moral, 

levando os cidadãos a desconfiarem de pessoas de classes mais baixas, simplesmente por elas 

serem pobres. 

 É bom salientar que, apesar de a mídia, em alguns casos, produzir uma inversão 

na proporção criminal, como mostram as pesquisas, o Brasil ainda apresenta taxas elevadas de 

criminalidade se comparada a outros países. Nossa taxa de violência letal é uma das mais altas 

do mundo, com 27 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto em países da Europa a taxa 

varia entre dois ou três (PAIVA, RAMOS, 2007, p. 21). Além do mais, a superexposição de 

crimes graves é um “fenômeno universal” (HAUGE, 1965 apud REINER, 2004, p. 205). No 

entanto, os índices reais brasileiros têm diminuído, mas não seriam assim demonstrados nos 

meios de comunicação como mostram Paiva e Ramos.18 

 Dos 134 textos da pesquisa do CESeC que faziam comparações temporais de 

dados estatísticos, 42,5% apresentavam piora em relação aos índices anteriores e apenas 8,2% 

                                                 
18 Como exemplo, em Juiz de Fora os índices tem reduzido anualmente. Em 2009, a redução do ICV foi de 
19,58% em relação a 2008. Para se ter uma ideia da “inversão de proporção criminal”, apenas 1,54% - 1.282 – 
das 82.715 ocorrências registradas em 2009, foram de crimes violentos. Homicídios (tentados e consumados) 
representam 0,15%, roubos 1,29% e estupros (tentados e consumados) 0,07%. Fonte: Armazém de dados da 
PMMG 
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demonstravam melhora, enquanto 49,3% não fazia comparações (PAIVA, RAMOS, 2005, 

p.34). Como exemplo, os homicídios dolosos em São Paulo diminuíram 70% entre 2008 e 

1999, os latrocínios reduziram 65,4% e os roubos e furtos de veículos caíram 60,25% 

(JACOB, 2009, p. 69-78). 

 Essa percepção errônea da sociedade sobre a criminalidade, possivelmente 

proporcionada também pela mídia, não é exclusividade do Brasil. Rolim (2006, p. 198) 

descreve que na década de 1990, “enquanto os índices da criminalidade caíam nos EUA, mais 

de 2/3 dos norte-americanos acreditava que eles estavam subindo”, sendo que 76% dos 

entrevistados citaram matérias da imprensa sobre crimes como a razão para essa percepção. 

No Brasil, Rolim (2006, p. 206) também, crê que os leitores habituais de nossos jornais e as 

pessoas que assistem frequentemente à televisão “possuem todos os motivos para imaginar 

que poderão ser vitimadas pela violência”. 

Rolim afirma que nos EUA, “os crimes violentos aparecem na mídia um uma 

razão de 8 para 2 em comparação aos crimes contra a propriedade” e mostra que entre 1990 e 

1998, enquanto os homicídios caíram 20%, as notícias sobre assassinatos nos EUA subiram 

600% (2006, p. 194 e 198). 

O psicólogo americano Dr. George Gerbner (GERBNER, p. 278 apud 

KOSOVSKI, 1996, p. 70) explica as influência da excessiva veiculação criminal pela mídia, 

afirmando que “se o mundo televisivo contém mais vítimas do que perpetradores de violência, 

isto criará uma sociedade na qual a maioria das pessoas verá a si mesmo como vítimas 

potenciais e reagirá aos eventos da vida com maior sentimento de medo.” 

 Kosovski (1196, p. 73) não se restringe à sensação de insegurança gerada pela 

exposição criminal. Para ela, “esse sentimento pode levar à angústia e esta levar à uma 

descarga agressiva que provoca um senso de culpa”, que geraria angústia, repetindo o 
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processo. Dessa forma, a mídia, aguçaria sentimento reprimidos pelo homem que vive em 

sociedade, como a violência e o sexo. 

A criminalidade violenta ligada ao sexo, como o estupro, atentado violento ao 
pudor e outros atos dessa natureza, estão ligados à mente, à psique do indivíduo; 
sexo é fantasia, no homem moderno, obrigado a repressões e nem sempre a 
violência no sexo é questão de vontade, de controle, que uma punição, como apenas 
a prisão, ajudaria a resolver (KOSOVSKI, 1996, p. 76). 
 

  A autora ainda associa a representação ficcional de crimes, que, não raramente, 

são apresentados de forma didática, e a produção jornalística sensacionalista, “que coloca em 

evidência detalhes escabrosos dos crimes” com os estímulos que gerariam a prática de um 

crime (KOSOVSKI, 1996, p. 74).  

 Em relação à ficção, Rolim, (2006, p. 200) propõe que “crianças expostas a 

programas com violência19 estariam mais aptas a aceitá-la como forma natural de resolver 

conflitos, além de manifestar preferência por esse tipo de solução” 

Já em relação à representação sensacionalista, esta, é encarada na nossa hipótese, 

como mais uma das possíveis causadoras da sensação de constante insegurança.  

Sensacionalismo e cobertura policial têm sido dois termos muito associados 

recentemente, sobretudo se analisarmos o crescimento de jornais populares, que veiculam 

notícias curtas, diretas e impactantes, em tablóides pequenos e por um preço acessível e a 

veiculação diária de programas exclusivamente direcionados à cobertura criminal. Talvez tal 

associação tenha vivido seu ápice na década de 1990, com programas de televisão como 

“Aqui Agora” e jornais como “O Povo”, do Rio de Janeiro, que utilizava, constantemente, 

fotos de cadáveres na capa do jornal. Porém, ainda, o setor dos chamados jornais populares, 

que oferecem textos curtos a preço acessível, é o que mais cresce, tendo como exemplo o 

Super Notícia, de Belo Horizonte, e  Extra e Meia Hora do Rio de Janeiro.  

                                                 
19  Um estudo da Associação Americana de Psicologia descobriu que uma criança por volta de 12 anos já terá 
testemunhado 8 mil assassinatos e outros 100 mil outros atos violentos na TV (ROLIM, 2006, p. 200) 
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O tratamento sensacionalista dado às notícias policiais são sinônimo de venda 

certa para os jornais e audiência para os programas que apenas reproduzem as ocorrências 

sem aprofundamento ou contextualização dos fatos, os quais, devem se embasar no “interesse 

do público” na seleção de pautas.  No entanto, como a própria palavra indica, o 

sensacionalismo pode produzir sensações diferentes nos receptores, como sugere Souza A. 

(2009, p. 6): “Consiste na postura editorial adotada por determinados meios de comunicação, 

caracterizada pelo exagero, pelo apelo emotivo e pelo uso de imagens fortes na cobertura de 

um fato jornalístico.” 

 Algumas simples escolhas textuais podem produzir uma percepção mais ou menos 

impactantes no leitor. Como exemplo, Rolim (2006, p. 196) cita a diferenciação entre menor, 

menino e criança. Para Rolim, o uso da palavra menor, para referir-se ao autor de ato 

infracional, já produz um distanciamento do ser-humano e de significações afetivas. Desta 

forma podemos enxergar o autor como criminoso, facilitando-nos julgá-lo e culpá-lo, como 

figura jurídica. 

Supomos que o sensacionalismo também possa criar sensações de insegurança na 

população que, diariamente, encontra nesses jornais populares, e também em outros 

periódicos mais sérios, a cobertura de crimes cometidos com crueldade, a “afirmação” do 

tráfico “organizado” como poder paralelo e a “ineficácia” dos órgãos de segurança, que 

culmina na “impunidade20” dos criminosos. 

Podemos deduzir que “a percepção do público sobre a própria violência também 

será influenciada por critérios de seleção” dos jornalistas (ROLIM, 2006, p. 193). A opinião 

pública de que a sociedade está violenta e de que a criminalidade cresce assustadoramente 

também está vinculada à forma como os meios de comunicação tratam as notícias. 

                                                 
20 Um estudo nacional sobre a televisão, nos EUA, descobriu que ¾ da violência exibida na programação não 
produzia remorsos, crítica ou punição e em 40% das ações os vilões não eram punidos. Consequências negativas 
da violência foram mostradas em apenas 15% dos programas (ROLIM, 2006, p. 201) 
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 E poderíamos ainda questionar se a imprensa influenciaria também os índices de 

criminalidade. Uma pesquisa sobre as representações da violência, realizada no Distrito 

Federal, constatou que para 78,6% dos respondentes, a difusão da violência pode contribuir 

para o aumento dos crimes (Porto, 2002, p. 161). Em certo sentido, Porto acredita que o 

mundo virtual estaria “construindo o real”. 

É o que ocorre, por exemplo, com o fenômeno da violência, transformado em 
produto, com amplo poder de venda no mercado de informação, e em objeto de 
consumo, fazendo com que a “realidade” da violência passe a fazer parte do dia a 
dia mesmo daqueles que nunca a confrontaram diretamente enquanto experiência 
de um processo vivido (PORTO, 2002, p. 163) 
 

 Porto ainda reflete sobre a credibilidade das instituições de segurança pública, que 

também é questionada quando os crimes são divulgados em excesso. Isso porque as notícias 

tenderiam a demonstrar que o “controle formal não tem conseguido deter a onda de 

criminalidade”, fazendo com que as polícias sejam vistas como corruptas, truculentas ou 

morosas (PEREIRA, 2008, p. 7) 

 Para Argolo (2004, p. 8) a imprensa noticia a ofensiva ininterrupta da violência e 

contribui para aumentar a sombra da desesperança. A solução não seria simples, mas a forma 

de espetacularizar os fatos teria de ser revisada, “proporcionando os leitores, ouvintes e 

telespectadores uma nova maneira de enxergar os fatos”, legando à opinião pública “o direito 

de interpretá-los, sem armadilhas no texto ou retóricas dissimuladas na edição.” 

 O jornalismo policial pode ser pensado também, comparando-o à teoria das 

janelas quebradas, criada em Nova Iorque quando foi implantada a política da Tolerância 

Zero contra o crime21. Para os americanos, uma janela quebrada de um prédio abandonado 

pode influenciar outros danos e outras pichações, criando um ambiente propício para a 

realização de crimes. 

                                                 
21 A teoria foi elaborada por George Kelling e James Wilson e publicada em um artigo, em 1982. Broken 
Windows, ou Janelas Quebradas, “sugere que signos físicos da desordem, como janelas quebradas e beber em 
público, demonstram a má vontade dos moradores para o confronto com estranhos, para agir contra o crime ou 
acionar a polícia.” (BEDENDO, 2008, p. 49 e 84) 
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 Para Pereira (2008, p. 4), “doença atrai doença”, e nem sempre o que a 

comunidade necessita é de uma ação de repressão da violência, ou sua divulgação excessiva. 

Seria interessante repensar uma mudança no tratamento dado à violência, para evitar um 

pânico maior na sociedade ou mesmo ajudar na melhoria da segurança pública. 

 É neste contexto que acreditamos faltar à mídia cumprir seu papel de informar e 

discutir políticas de segurança pública. Não propomos que a violência, da forma como ela 

existe e ainda apresenta índices elevados, seja ignorada e as notícias factuais deixem de 

existir. No entanto, um debate mais profundo sobre causas, soluções e responsabilidades 

poderia ser realizado pelos meios de comunicação, algo que infelizmente, ainda pouco ocorre. 

  

4.1.2 Segurança Pública, Direito e Responsabilidade Da Mídia? 

  

Quarto poder. Não é à toa que os meios de comunicação recebem essa designação 

que não pode ser considerada completamente falsa. Pelo contrário, ainda incute uma 

responsabilidade ainda maior nos profissionais do jornalismo. Neste contexto, é importante 

“salientar que uma mídia responsável é também contribuinte da paz social, quando utiliza 

seus poderes adequadamente” (PEREIRA, 2008, p. 1) 

 Percebemos neste trabalho, que alguns teóricos da comunicação exemplificam e 

explicam o processo de construção das notícias, além de contextualizar esse processo com as 

implicações nos receptores e na sociedade como um todo. 

 Uma das teorias citadas, a teoria do agendamento, é de suma importância na 

construção e na tentativa de respostas para a nossa segunda hipótese. É ela também, numa 

perspectiva de construção social, uma das que mais representa a ideia do quarto poder da 

mídia, com sua força de persuasão e de agendamento de discussões na sociedade, no governo 

e nos órgãos públicos. Como vimos, muitos assuntos que hoje fazem parte de nossas 
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discussões diárias, só se tornaram “nossa preocupação”, graças à divulgação e exposição que 

determinado tema teve na mídia22. 

Não é diferente no jornalismo policial. Em nossas hipóteses, acreditamos que 

nossa percepção e preocupação com a violência, estão relacionadas, em parte, à exposição que 

este tema tem nos meios de comunicação. Além disso, a própria polícia pode ser “agendada” 

pela mídia em alguns casos, como as coberturas de crimes chocantes que geram repercussão, 

provocam investigações mais rápidas (PAIVA, RAMOS, 2007, p. 22). 

 No entanto, a mídia, com seu poder de agendar a sociedade, de denunciar 

fragilidades e de expor abusos, mesmo que com as possíveis limitações, como defendem os 

teóricos dos efeitos limitados, pode estar se esquecendo de colocar em debate um dos temas 

que mais preocupa a população, a segurança pública. Para Soares (2003, p. 6), “denunciar foi 

e continua sendo muito importante, mas não é suficiente. 

 Neste trabalho vimos exemplos, nas teorias e na própria pesquisa do CESeC, que 

a cobertura da violência tem se restringido a crimes factuais, sem contextualização, e que o 

excesso dessa cobertura pode estar criado uma sensação de insegurança, no sentido de que o 

crime está fora de controle e de que algo precisa ser feito. No entanto, “o que precisa ser 

feito” não tem sido discutido. 

 Os meios de comunicação podem estar abdicando de discutir o “interesse público” 

em detrimento de um pré-conceito de “interesse do público”. É fato que vivemos em um 

mundo capitalista, e que os meios de comunicação, como empresa que são, também 

dependem de lucro para se sustentarem. Porém, será que o “interesse público” não seria 

também de interesse do público? A imprensa não cobre por que o público não tem interesse 

ou o público não tem interesse porque a imprensa não cobre?  

                                                 
22 A teoria do agendamento é contestada pelos teóricos dos “efeitos limitados”. A teoria, criada por Lazarsfeld 
em 1940, se baseia em três premissas: 1. A mensagem será rejeitada quando entrar em conflito com as normas do 
grupo. 2. O consumo das mensagens é feito de forma seletiva. 3. Os efeitos da mídia são, portanto, limitados 
(PENA, 2006, p. 143) . 
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Como propõe Canela (2007, p.63), pesquisas demonstram um interesse cada vez 

menor do brasileiro por política, mas mesmo assim, os jornais continuam com suas editorias 

de política, e com os profissionais dessa área como os mais bem pagos. Além disso, não é raro 

vermos grandes coberturas de economia, com a devida contextualização e definições de 

termos técnicos. Para Canela, a “imprensa parece subestimar o público ao acreditar que ele 

não se interessaria por uma cobertura mais aprofundada, contextualizada e complexa” de 

segurança pública. 

Ninguém duvida que haja público para assistir ou ler, por exemplo, longas 
reportagens sobre medicamentos e novas descobertas científicas. Nessas matérias, 
utiliza-se em geral uma linguagem técnica, entrevistam-se especialistas e 
contextualiza-se, ainda que minimamente, o fato. Sem medo de assustar leitores e 
audiência (CANELA, 2007, p. 63) 
 

 Para Dimenstein (1996, p. 649 apud ROLIM 2006, p. 210), a seleção das pautas e 

a falta de debates acerca de melhorias na segurança, estão ligadas diretamente ao público 

leitor dos jornais.  

 A ausência de coberturas mais aprofundadas em segurança pública foi um dos 

problemas encontrados na pesquisa do CESeC. Das 2514 matérias analisadas, apenas 90 

tratavam dos assuntos gerais da segurança pública. Além da pequena quantidade de textos, 

chama a atenção que no ano da realização da pesquisa, 2005, o governo anunciou um corte de 

60% no orçamento do Fundo Nacional de Segurança, e apenas 9 das 2514 matérias, 

discutiram o assunto. (PAIVA, RAMOS, 2005, p. 29 e 30). 

 Outros 83 textos tratavam os fenômenos da violência como foco, apontando 

causas, soluções e consequências, o que para as coordenadoras da pesquisas é “central para o 

agendamento de um debate produtivo junto à esfera pública” (PAIVA, RAMOS, 2005, p. 32) 

 Outro problema encontrado na pesquisa, que reforça um pensamento da cultura de 

tropa policial, diz respeito aos outros órgãos responsáveis pela segurança pública. Apenas 166 

textos tratavam do sistema penitenciário, sendo que 47,59% deles eram factuais e tratavam de 

fugas e rebeliões, enquanto 19,28% discutiam condições e estrutura dos presídios. As 
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condições de ressocialização dos presos continuam em segundo plano (PAIVA, RAMOS,, 

2005, p. 27 e 28) 

 Outros órgãos essenciais nas políticas de segurança pública, o Judiciário e o 

Ministério Público e a legislação em si, só foram tratados em 70 textos dos 2514, sendo que 

apenas 7 falavam do sistema de funcionamento, sua eficiência, ou não. Para Paiva e Ramos, 

ainda falta à mídia “uma compreensão destas instituições como pilares do sistema de garantias 

de direitos e não, tão somente, como investigadoras ou aplicadoras de segurança” (2005, p. 

28).  

 Soares (2003, p. 5) também crê que a responsabilidade da violência deve ser 

dividida com outros órgãos, e não somente com a polícia, e acredita que até mesmo os 

municípios podem colaborar para a redução da criminalidade, mesmo sem polícia. Para 

Pereira (2008, p. 7), a ineficiência na melhoria da segurança pública seria de todos 

envolvidos: 

Verifica-se que o sistema judiciário é lento e moroso, o sistema penitenciário não 
reabilita, a polícia deixa de cumprir seu papel de auxiliar da sociedade na solução 
de conflitos, e ao final, quando finalmente o Estado, algumas vezes, consegue 
exercer seu controle formal jurídico sobre o indivíduo, este retorna à sociedade 
estigmatizado. (PEREIRA, 2008, p. 7) 
 

 Basicamente, como problematizam Paiva e Ramos (2007, p. 26), “enquanto a 

mídia denuncia a gravidade da crise da segurança pública no país, abdica do papel de tomar a 

dianteira no debate sobre o tema, o que poderia motivas ações do Estado mais eficazes e 

abrangentes”. E para Soares (2003, p. 5), cabe aos experts na denúncia, “o grande desafio de 

formular e aplicar políticas alternativas, capazes de reduzir a violência tanto do crime, quanto 

da polícia”. 

 Nem mesmo os editoriais, espaço para os jornais exporem suas opiniões sobre 

determinado tema, têm sido utilizados para enriquecer a discussão em torno da violência. De 

acordo com a pesquisa do CESeC, apenas 35 textos dos 2514 eram editoriais que debatiam o 

tema (PAIVA, RAMOS, 2005, p. 13). 
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 Soares (2003, p. 12 e 13) afirma que também é preciso discutir a questão da 

repressão, que muitas vezes é apresentada de forma negativa e criticável, “como se fosse 

possível preservar a ordem democrática sem controle, polícia e repressão. 

Já é tempo de reconhecer que convivemos com leis, limites e polícia, em benefício 
mesmo dos direitos, das liberdades e das conquistas sociais. Portanto, é hora de 
assumirmos com todas as letras que há uma dimensão positiva e indispensável nas 
tarefas legítimas de repressão e controle.  (SOARES, 2003, p. 12 e13) 
 

 A segurança pública, as formas de repressão, a legislação e a eficiência dos 

diversos órgãos públicos envolvidos no tema, seriam temas de “interesse público”, que 

precisariam ser discutidos pela mídia. No entanto, estaríamos enfrentando um dilema:  

Como afirma Erbolato (1978, p. 30) os jornais impressos poderiam ampliar seu 

espaço para amplos limites, ou seja, teriam espaço para discutir o tema, no entanto, não 

discutiria por não ser “de interesse” de seu público leitor, que, como propõe Dimenstein 

(1996, p. 649 apud ROLIM, 2006, p. 210) pobre não lê jornal e o espaço destinado aos pobres 

seria a crônica policial.  

Por outro lado, a televisão não teria problemas com o interesse do público, visto 

que este estaria envolvido diretamente com a violência real, e como sugere Canela (2007, p. 

65), teria interesse por temas relacionados à criminalidade, muitas vezes pela proximidade 

com seu cotidiano. Porém, para Erbolato (1978, p. 30) a televisão “não teria tempo” para 

reportagens contextualizadas, sem poder podendo competir em profundidade e dramaticidade 

na busca de antecedentes de um fato com a reportagem. Diante desses paradoxos, estamos 

sujeitos a continuar na dependência do factual. 

 Essa dependência pode ser observada na afirmação de Michaud (1989, p. 49 apud 

PORTO, 2002, p. 166), que demonstra uma afinidade viciosa entre mídia e crime: “Como 

podemos constatar, num dia calmamente banal fica difícil fazer um jornal ou um noticiário de 

TV para anunciar que não aconteceu nada”.  
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 Outra questão observada por Rondelli (1996, p. 36) é a dissociação de crimes “de 

colarinho branco” de outros tipos de criminalidade, como se uma não pudesse ser a causa de 

outra. Como pontua Kosovski (1992, p. 69), “um pivete detido por passageiros de um ônibus 

quando tentava arrancar a bolsa de uma senhora, questiona: Se o Presidente da República 

rouba, por que eu não posso?” 

Foucault (2003, p. 94 apud PEREIRA, 2008, p. 2) ainda sugere que as leis não 

foram feitas para os ricos, mas  que “os pobres seguem o exemplo dos ricos para não respeitar 

as leis”. Assim, as relações entre causa e efeito, entre crimes que apresentam ser diferentes, 

muitas vezes são esquecidas pela mídia, mesmo nas coberturas factuais. 

 Kosovski (1992, p. 79) afirma que para haver uma maior participação da mídia 

nos debates sobre segurança pública, para que os meios de comunicação possam agendar os 

governos sobre propostas e soluções, as imposições comerciais dos patrocinadores deverão 

ser confrontadas com as reais vantagens para a população.  

 Pereira (2008, p. 5) é mais incisiva, e compreende que a mídia deveria auxiliar no 

quesito segurança pública, que as “escolhas midiáticas não devem passar somente pelas 

escolhas mercadológicas”, mas apreciar os fatos como um todo, e não apenas uma 

parcialidade: 

...é papel da imprensa fazer parte da manutenção do nosso Estado democrático de 
Direito e como tal deve divulgar notícias corriqueiras sobre o desempenho das 
instituições de segurança pública, ainda que essas não lhe rendam os mesmo 
dividendos financeiros. Além do mais, ao apresentar os fatos de servidores 
ímprobos que sejam apresentados como realmente são: fatos isolados que 
representem exceções dentro da quantidade e da qualidade de servidores que essas 
instituições possuem. (PEREIRA, 2008, p. 5) 
 

 Como citamos anteriormente, o jornalismo policial pode dar a si próprio, 

importância menor do que merece. Observamos que historicamente, a reportagem policial 

tem sido um dos setores menos valorizados nos jornais, realizada por profissionais menos 

experientes ou menos preparados (PAIVA, RAMOS, 2007, p. 15). No entanto, frente aos 

índices atuais de violência, e a cobrança da população por segurança, seria essencial que os 
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temas crime, violência e polícia recebessem atenção especial dentro dos meios de 

comunicação. 

 A reportagem policial deveria ser entendida com a mesma importância, ou mais, 

do que a reportagem política. Que os repórteres tenham a consciência que seu trabalho pode 

contribuir para melhorar as condições de segurança e debater políticas, leis e punições. 

 Os profissionais do jornalismo policial, ainda pouco qualificados, deveriam se 

inteirar mais dos temas que cobrem, envolver-se mais com as leis e com os limites legais da 

ação policial, entender o funcionamento do sistema carcerário e suas mazelas, e 

principalmente, cobrar outros órgãos, dividindo a responsabilidade das polícias militares e 

civis, as fontes mais procuradas quando o assunto é crime (PAIVA, RAMOS, 2005, p. 19) 

A situação de segurança se agrava há 15 anos, e porque nesses 15 anos não 
qualificamos pessoas? Quantos repórteres nós mandamos para fora, para fazer 
MBA? Para economia nós mandamos 200, mas para fazer algo parecido na área de 
segurança pública, nós não mandamos. Por quê? Em relação à violência e à 
segurança pública, há uma sensação de que a situação é difícil, mas não é uma 
preocupação que está centrada na imprensa. (BERABA apud PAIVA, RAMOS, 
2005, p. 21) 
 

 
 Dessa forma, a mídia estaria abdicando de tomar a dianteira na discussão de um 

problema que também é dela. Se há a sensação de que algo precisa ser feito, de que a 

situação está fora de controle, de que as polícias são ineficientes, caberia a mídia não somente 

criticar e apontar os defeitos. Caberia também, entender que se algo precisa ser feito, ela 

pode, e deve, fazer muito para melhorar, que se é papel dela denunciar os problemas, também 

é papel dela propor soluções, ou simplesmente, colocando o tema em debate, com uma maior 

contextualização, incluindo nas nossas “agendas”, e também dos governos, o debate sobre 

como melhorar. 

 
4.2 JORNALISMO INTERPRETATIVO: UMA POSSIBILIDADE DE 
CONTEXTUALIZAÇÃO ESQUECIDA 
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No segundo capítulo, observamos que surgiu em meados do século XX, nos 

Estados Unidos, uma nova maneira de se fazer jornalismo, que ficou conhecida como New 

Jornalism. Essa diferente forma de escrita jornalística conferia ao repórter um tempo maior 

para uma apuração detalhada dos casos, uma investigação das pautas, permitindo uma maior 

contextualização dos acontecimentos. 

Em nossas hipóteses, sugerimos que a falta de tempo para apuração e a falta de 

contextualização, têm contribuído para a manutenção de um jornalismo baseado quase que 

exclusivamente em fatos. Com base na literatura estudada, podemos propor também, um novo 

olhar sobre o jornalismo policial, observado pela ótica do jornalismo interpretativo. 

Para Percival de Souza (2002, p. 1), é “impossível limitar como sendo 'policial' a 

reportagem que envolve tantas atividades interdisciplinares”: 

Isto é: a transformação de boletins de ocorrência em inquéritos, os inquéritos em 
denúncias, as denúncias em processos, os processos em decisões condenatórias, 
as decisões condenatórias em internação compulsória nos estabelecimentos 
penais, os estabelecimentos penais abrigando profissionais da psiquiatria, 
psicologia, antropologia e serviço social.  (SOUZA P. , 2002, p. 1) 
 

Erbolato (1978, p. 31) explica que o jornalismo interpretativo surgiu exatamente 

em um momento de ruptura com antigos padrões do jornalismo, em um contexto que 

jornalistas começaram a recorrer a pesquisas e a buscarem outras informações que ligassem 

casos secundários, ou remetiam ao principal. Ainda no sentido de ruptura, Erbolato sugeria, 

em 1978, que a imprensa futura deveria adquirir uma nova dimensão “para tornar 

compreensível o noticiário, que será cada vez mais complexo. Há os que admitem um 

jornalismo motivacional, cujo objetivo seria o de explicar “as verdadeiras razões que levaram 

à ação, grupos ou indivíduos.”  

 Podemos acreditar que vivenciamos o futuro do noticiário, porém, não podemos 

afirmar que a “imprensa do futuro” esteja motivada em explicar “as razões” dos 

acontecimentos. Como já notamos neste trabalho, são raros os repórteres especialistas em 
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segurança pública, capazes de tentar explicar. Ao contrário, dispomos de alguns profissionais 

ainda pouco capacitados para cobrir a área. 

 Como cita Erbolato (1978, p. 32), o “homem mortal, perdido no labirinto da 

economia, da ciência e das invenções, pede que alguém lhe dê a mão e o acompanhe em seus 

passos, através de tanta complexidade”. No entendimento de Kovach e Rosentiel (2003, p. 

226), “jornalismo é contar uma história com finalidade e essa finalidade seria fornecer às 

pessoas informação para entender o mundo. No jornalismo policial, ainda é um desafio a ser 

ampliado encontrar um “alguém” com capacidade de explicar. 

 Para Canela (2007, p. 62), a formação dos futuros jornalista interfere na produção 

de notícias explicativas. Na opinião dele, o currículo das faculdades não permite, no geral, um 

aprofundamento de conhecimento das temáticas de segurança pública. Isso nos leva a crer que 

é absolutamente possível, que jornalistas formados, saiam da faculdade sem saber diferenciar 

as polícias civil e militar, ou que não esteja familiarizado com a legislação nacional e 

atribuições de órgão como o Ministério Público.  

Severo (2007, p. 49) também questiona sobre os especialistas em cobrir polícia, 

assim como existem os especialista de esportes, economia e política: 

Eles também precisam passar por uma formação. É muito importante que os 
jornalistas possam frequentar as nossas academias e sejam formados não só para 
compreender a organização policial, mas para compreender o fenômeno da 
violência e da criminalidade, e o papel da polícia nesse fenômeno. (SEVERO, 
2007, p. 49) 
 

 Em virtude da escassez de “especialistas em polícia”, no contexto do jornalismo 

factual apresentado, sugerimos a retomada do jornalismo interpretativo como sugestão para 

mudanças no panorama que vivenciamos. Jornalismo Interpretativo no sentido que prega 

Erbolato (1978, p. 33), no sentido de estabelecer conexões “entre um fato e uma situação ou 

contexto mais amplo”, ou como exemplifica Souza P. (2002, p. 3): “Uma coisa é você ler que 

um grupo de operários está construindo uma ponte. Mas... e se você ler que eles 'unem tudo, 

exceto as suas vidas?” 
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 Para isso, partimos do pressuposto de que não existem fatos isolados, mas que 

todos têm raízes e projeções, ou, como pontua Erbolato (1978, p. 33), que nada surge 

isoladamente e sempre tem consequências dentro de um contexto social. Dessa forma, o 

jornalismo interpretativo teria como características: a explicação das causas de um fato, a 

localização dele no contexto social e suas consequências. 

 Em relação à opinião contida no texto, característica histórica do new jornalism, 

Erbolato (1978, p. 34) explica que o jornalismo interpretativo pretende aprofundar-se na 

análise das ocorrências e complementá-las, “sem que seja emitida qualquer opinião.”, tarefa 

muito mais difícil, do ponto de vista da objetividade, do que simplesmente informar. Porém, 

como verificamos neste trabalho, a objetividade não existe puramente nem mesmo em 

matérias informativas. 

 No entanto, como adverte Erbolato (1978, p. 35), o “jornalismo não é uma 

profissão que se utiliza de calibradores ou de réguas de cálculo”, portanto, assim como não 

podemos “medir” a objetividade de um fato descrito, tão pouco poderemos estabelecer 

padrões comparativos para um jornalismo interpretativo ético e responsável. Portanto, há 

riscos de excessos na interpretação de um fato, mas, como observamos também neste 

trabalho, mesmo o jornalismo objetivo, não raramente, se utiliza de construções que 

possivelmente induzem o leitor a uma interpretação premeditada pelo repórter ou editor, ou 

mesmo, suprime ou enfatiza informações que podem conduzir o leitor a determinada visão 

sobre um fato, vide as teorias do gatekeeper e a teoria organizacional como exemplo.  

Assim sendo, os problemas que podem existir no jornalismo interpretativo, 

também estão presentes na forma que pensamos o jornalismo atual, dependendo a 

credibilidade da notícia, principalmente, da ética do repórter, do editor e da honestidade do 

jornal. Erbolato (1978, p. 36), conceitua interpretação e a compara à opinião e à observação: 
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“A interpretação é superdefinição. A observação significa descrição dos fatos. A opinião dá 

ideias, apoiadas em conclusões pessoais, a respeito dos mesmos fatos”. 

Atualmente, consolidamos o modelo de jornalismo da pirâmide invertida, dando 

ênfase, em uma cobertura, para perguntas básicas acerca do fato, como “o quê”, “quem”, 

“onde”, “quando”, “como” e “por que”. No jornalismo interpretativo, a última pergunta seria 

de extrema importância para contextualizar o fato e, além dela, criaria-se um novo 

questionamento, sobre quais as consequências que o fato poderá acarretar no futuro. 

Para Kovach e Rosentiel (2003, p. 227), uma lista enorme de problemas impede 

que as notícias cheguem aos leitores de forma impactante, tais como: 

Pressa, ignorância, clichês, preconceitos, antolhos culturais. Uma matéria bem 
escrita, fora do clássico esquema de pirâmide invertida (...) exige tempo. É, no final 
das contas, um exercício estratégico que envolve muito mais que juntar fatos em 
frases curtas, declaratórias. E tempo é um luxo que os jornalistas sentem ter cada 
vez menos. (KOVACH, ROSENTIEL, 2003, p. 227) 
 

A princípio, o jornalismo interpretativo se aplicaria nos jornais impressos, que 

dispõem de mais tempo, espaço e durabilidade. Os jornais têm espaço “ilimitado” 

(ERBOLATO, 1978, p.30) e seu leitor decidirá quando ler, podendo adiar mesmo por dias a 

leitura, enquanto o jornal não seja rasgado, diferentemente da televisão, que “gastaria uma 

hora, ou mais, na produção de uma história e não encontrariam patrocinador para um 

programa tão caro” (ERBOLATO, 1978, p. 30). Porém, não podemos descartar que a 

televisão não possa, em breve, ter tempo para discussões do tipo, visto que a TV por 

assinatura está impondo um novo ritmo aos programas, estabelecendo uma nova ordem no 

que diz respeito a tempo na programação da emissora. 

Esbarraríamos dessa forma, na questão comercial dos meios de comunicação, que 

dependem de lucros para se sustentarem como empresas. Contudo, frisamos que o jornalismo 

interpretativo, que está esquecido por muitos jornalistas, seria uma sugestão de mudança em 

meio ao ambiente “robótico” de produções de notícias criminais. Ainda como sugestão, 

Erbolato (1978, p. 40) expõe duas formas de permear informação com interpretação: 
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1º) A inserção de parágrafos interpretativos alternados com a informação 
pertinente, mas necessários para a compreensão de um fato. Esse material pode 
preceder a reportagem propriamente dita, em um parágrafo prévio, ou ser inserido 
entre parênteses ou em negrito ou grifo, no corpo da noticia, sempre que o repórter 
quiser explicar.  2º) A publicação regular, nas páginas de editoriais ou em todo 
jornal, mas ao lado (ou paralelamente) de cada noticia, de material interpretativo, 
destinado expressamente a elas. (ERBOLATO, 1978, p. 40) 
 

 
 Tais possibilidades poderiam ser utilizadas na tentativa de fugir da dependência 

exclusiva do factual, permitindo aos repórteres construírem matérias que atendam ao interesse 

do público e ao mesmo tempo sejam de interesse público. O jornalismo interpretativo 

possivelmente proporcionaria uma mudança na forma da mídia lidar com a criminalidade, 

contextualizando-a, buscando a fundo, causas, consequências, tendências e propondo 

melhorias nos órgãos de segurança e até mesmo na legislação.  

 Talvez teríamos meios de comunicação fiscalizadores, que cobram melhoras, que 

exigem segurança, mas que também contribuem para a manutenção da paz social. Uma mídia 

responsável, ciente de seu papel fundamental na discussão de políticas de segurança, que 

conhece as polícias, suas funções, ações e atribuições, que contextualizaria de forma 

semelhante, ações policiais corriqueiras e eficientes e desvios de conduta e casos de 

corrupção. Uma forma de pensar jornalístico que pode ser considerada quase utópica, mas 

como vimos na literatura estudada, é possível. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
 Ao buscarmos analisar a produção do jornalismo policial, como nos acostumamos 

a chamar, mais profundamente, tentamos identificar diversos fatores envolvidos direta ou 

indiretamente na seleção, produção e veiculação das notícias criminais. Na formulação do 

projeto para a execução deste trabalho, propúnhamos identificar as tendências do jornalismo 

policial, bem como questionar as dificuldades encontradas por jornalistas e policiais ao se 

relacionarem na produção de pautas. 

 No desenvolvimento do trabalho, ficou evidente que o jornalismo, em sentido 

mais amplo e não somente o policial, é construído a partir de diversos significados, 

significações e pré-conceitos dos profissionais da área. Nesse sentido, percebemos que a 

nossa visão de mundo, o “real” que nos é apresentado, é construído a partir da ótica subjetiva 

dos envolvidos na produção de determinada matéria. Jornalismo é uma construção social dos 

fatos, que pode permitir, de acordo com ênfases e omissões, deliberadas ou não, 

interpretações distintas de um único caso. 

 No jornalismo policial, ou criminal, como poderíamos chamar, visto que, como 

percebemos, crime é algo bem mais amplo, nossa visão “real” da violência poderá ser 

formada através dos “olhos” do jornal. Um real que é selecionado por escolhas, muitas vezes 

arbitrárias, de repórteres e editores. Escolhas baseadas em um suposto interesse do público, 

que se interessaria diariamente por crimes, violência e barbaridades. Nesse contexto, para os 

jornais considerados sensacionalistas, o interesse do público ainda preferiria que os crimes e 

as ações policiais fossem enfatizados em um vocabulário popular recheado de gírias e jargões. 

 Nas escolhas dos jornalistas “especializados” em polícia ou sem segurança e 

criminalidade, muitas vezes, seja pela facilidade, preguiça ou desconhecimento, as fontes 

institucionais são, via de regra, a polícia, na maioria das vezes, a militar. Como as escolhas 

influenciam na percepção do real, a constante associação entre Polícia Militar e crime, 
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interfere também na nossa percepção da própria PM. A Polícia Militar faz parte da nossa 

realidade, como já citamos; estamos acostumados desde pequenos com a visão do policial 

fardado, que vai “pegar” as crianças que se comportarem mal. Associando a visibilidade que o 

próprio serviço policial militar propicia, com a superexposição da polícia em conjunto com a 

criminalidade, a polícia e a violência adentram nossa agenda, nossas preocupações e 

discussões. 

 A violência permeia a opinião pública. A violência, e não a segurança pública. 

Isso porque a cobertura da mídia ainda é essencialmente factual, resumindo-se na simples 

cobertura de crimes. A facilidade de apuração, as pressões comerciais do imediatismo e a 

velocidade imprimida pela internet estão reforçando um tipo de jornalismo criminal isento de 

responsabilidade social que acarreta consequências na sociedade e na própria polícia. 

 No sentido do “quanto pior melhor”, a noticiabilidade quase exclusiva de crimes 

mais graves tem contribuído para produzir na opinião pública uma constante sensação de 

insegurança. Mesmo em cidades com índices de criminalidade violenta relativamente baixos, 

como é o caso de Juiz de Fora, a ênfase na cobertura da violência relativa a crimes graves 

contribui para que a segurança subjetiva de cidadãos, que nunca tiveram contato direto com a 

violência, diminua.  

Podemos depreender que nossa visão de mundo violenta está sendo influenciada 

pela mídia. É bom frisar que não questionamos os índices de criminalidade do Brasil, mas sim 

a segurança subjetiva, a sensação única, a visão pessoal que cada brasileiro tem a respeito da 

violência.  

“Se os jornais mostram violência, a cidade está violenta?”. Nesse questionamento, 

podemos perguntar até que ponto o “real” exibido pela mídia é desrealizado. Como notamos 

neste trabalho, apoiando-nos em dados da pesquisa mencionada e realizada pelo CESeC e de 

estatísticas da PMMG, a mídia produz uma verdadeira inversão criminal jornalística. No 
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entanto, as consequências da pressão imposta pelo imediatismo das notícias, culminando na 

produção quase exclusiva de notícias criminais, não se restringe à influência na opinião 

pública sobre a violência. 

Baseada no interesse do público, a mídia prioriza a violência em detrimento da 

segurança pública. Agenda a opinião pública acerca dos crimes, da violência, da barbaridade 

no cometimento dos crimes, mas raramente se lembra que a segurança pública é algo bem 

mais complexo e um problema no qual a PM é só mais um responsável por ele, e não o único 

ou o principal. É raro ver uma cobertura criminal que envolva mais de dois órgãos públicos, 

como o Ministério Público e o Judiciário, por exemplo. 

Para tentar escapar da rotina mecanizada de produções factuais, 

descontextualizadas e descompromissadas, do tipo “autor comete tal crime contra tal vítima”, 

é preciso repensar a forma de refletir e de fazer jornalismo policial. Repensar, primeiramente, 

a formação jornalística. 

Se para cobrir esporte, é fundamental entender as regras do jogo, se para cobrir 

política, é indispensável compreender as coligações partidárias, para cobrir “polícia”, o 

conhecimento prévio da área também é essencial. Conhecimento que deveria ser incluído nos 

currículos das faculdades, conhecimento que em minha formação não existiu, sendo oferecido 

como matéria optativa para os alunos que possuíssem horário disponível. 

Ainda que seja necessária uma ampliação dos horizontes por parte do jornalismo 

criminal, a Polícia Militar é, e possivelmente continuará sendo, a fonte mais envolvida 

diretamente com a mídia, seja pela facilidade de acesso ou pelo trabalho da PM, que “é” de 

interesse do público. Nesse contexto, concordamos com Severo (2007) ao afirmar que 

jornalistas possam frequentar as academias de polícia, entender um pouco essa instituição que 

carrega, desde a época do Império, traços únicos e essenciais para se compreender segurança 
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pública. É válido recordar que a Polícia Militar é herdeira da primeira instituição portuguesa 

que pregava a “Polícia” no sentido de bem estar comum e tranquilidade pública. 

Para entender a polícia e para que os policiais das ruas entendam melhor o 

cidadão, incluindo-se aí os jornalistas, precisamos, antes de tudo, esquecer alguns 

preconceitos históricos. É preciso entender que, em pleno século XXI, vivenciamos uma nova 

Polícia Militar, completamente distinta da polícia repressora do período ditatorial. Uma 

“polícia” que pode estar ainda presente na memória de muitos jornalistas que lutaram contra o 

regime na época, que podem ainda serem guiados por seus “pré-conceitos” na edição, seleção 

ou exclusão de determinada pauta.  

É também importante visualizar, que a PM, apesar de ser o órgão mais visível em 

suas ações, tem suas ações legais limitadas. Seria fundamental que jornalistas entendessem o 

processo completo de uma prisão, da detenção, instauração do inquérito à sentença 

condenatória, permitindo uma maior contextualização dos fatos e consequentemente uma 

explicação da “realidade.” 

Uma possível saída para a exclusividade factual e imediatista, seria a retomada do 

jornalismo interpretativo, no sentido de contextualização. Seria utopia afirmar que os 

jornalistas deveriam se dedicar intensamente à contextualização dos casos, custe o que custar 

(tempo e dinheiro). Estamos cientes dos limites que os meios empresariais, movidos pelo 

lucro, impõem a seus funcionários. 

Porém, a criminalidade deveria ser vista de um ângulo diferente. De um ângulo 

que permitisse enxergar que o crime não é um fato isolado, que envolve antecedentes, 

emoções, motivações, que apresenta tendências de modus operandi, de locais e horas de 

cometimento. De um ângulo que permitisse compreender que a simples condução/prisão pela 

Polícia Militar e a ratificação ou não do flagrante, resumiria aquele evento. 
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O jornalismo factual, do jeito que o conhecemos vai, e deve continuar, cumprindo 

a missão de informar, denunciar. No entanto, a sensibilidade jornalística não pode ser 

simplesmente esquecida e ignorada, principalmente nas “páginas policiais”. Contextualizar 

crimes, relações entre delitos e estatísticas, pode ser uma saída para curar a extrema 

dependência do factual. 

Além disso, a violência seria melhor compreendida pela opinião pública, no 

sentido de que uma maior contextualização poderia mobilizar e agendar debates em torno de 

políticas para a segurança pública. A capacidade de agendar, de “circular a informação”, da 

mídia, seria fundamental para discutir melhoras para a segurança pública no geral. 

Dados estatísticos são uma boa arma, ainda pouco utilizada, para questionar as 

ações do governo no setor. Questões como se o efetivo da Polícia Militar é suficiente para 

prevenir determinado local, se a Polícia Civil tem capacidade de atender à demanda de 

ocorrências geradas pela Militar, qual o prazo que os inquéritos têm durado, quais as 

condições dos presídios e suas capacidades de ressocialização, são temas que ainda pouco 

visualizamos nos meios de comunicação. O jornalismo criminal necessita ampliar seus 

horizontes, se dar conta da importância e da necessidade de seu trabalho, de sua função social. 

Apesar de destacarmos os problemas, acreditamos que já tenham ocorrido 

mudanças positivas na cobertura criminal. É sensível que ao longo dos anos a cobertura de 

crimes esteja melhorando, como percebemos na pesquisa do CESeC. O sensacionalismo de 

fotos e imagens chocantes reduziu, e o “novo sensacionalismo”, se é que podemos chamar 

assim, dos jornais populares, preza pelas chamadas impactantes em detrimento de imagens 

bárbaras. Além disso, tais jornais, sobretudo pelo preço acessível, oferecem oportunidade de 

leitura a diversos cidadãos que não antes não liam. 

Porém, mesmo este tipo de periódico pode deixar de ser um mero “Boletim de 

Ocorrência com fotos”. Se exaltam ações policiais bem sucedidas, como prisões de traficantes 
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perigosos, poderiam, além de noticiar sua prisão, contextualizar a expansão do tráfico, com 

aquisição de armas e outros vários fatores envolvidos.  

Um simples questionamento pode ajudar a esclarecer nossa visão. Ainda existe 

jornalismo investigativo na área criminal? É possível ir além de fontes oficiais, de fácil 

acesso, como a Polícia Militar? É possível discutir segurança nos meios de comunicação? 

Esperamos que essa resposta seja positiva, não cotidianamente. 

Entendemos que o chamado jornalismo investigativo, o pouco que ainda existe, se 

concentra na área criminal. Porém, propomos que haja uma ampliação das investigações, que 

haja associação entre responsáveis por segurança, que o jornalismo investigativo criminal 

possa aumentar suas fontes e fiscalizar outros setores que historicamente tem sido esquecidos 

na cobertura jornalística.  

É possível, usando de um jornalismo interpretativo, promover uma ampliação dos 

fatos, relacionar crimes e, até mesmo, ajudar a identificar esquemas criminosos. É possível 

“investigar” a segurança pública, identificar problemas e deficiências existentes nos órgãos 

públicos, e, ainda, sugerir melhoras na forma como os poderes públicos lidam com a 

segurança. 

Nossas sugestões de novos caminhos somente serão possíveis em uma redação, se 

os jornais flexibilizarem a questão do tempo e dos valores notícia. Notícias corriqueiras, 

inerentes aos órgãos de segurança também devem ser noticiadas, evitando reforçar o 

estereótipo de que “crime é problema só de polícia”, ou que o “serviço da PM é prender 

bandido”. 

Na literatura estudada neste trabalho, percebemos que o serviço policial militar 

não se restringe unicamente à repressão, estando cada dia mais, voltado para uma polícia 

cidadã e próxima da comunidade. Por outro lado, também notamos que é absolutamente 

errôneo afirmar que crime é problema exclusivo da polícia, ao contrário. Podemos afirmar, 
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que crime, violência e segurança pública são problemas de ordem social, de responsabilidade 

de diversos outros órgãos públicos pouco noticiados que, consequentemente, pouco são 

cobrados. São problemas de responsabilidade também, da sociedade civil organizada, que 

ainda está pouco mobilizada em torno de discussões mais amplas acerca de políticas. 

Problemas do executivo, do judiciário, do legislativo, e também, do “quarto poder”, a mídia. 

Uma mídia que está atrasada na discussão, que pode contribuir na paz social e na sensação de 

segurança de cada brasileiro. 
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