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Resumo

Os olhos da imprensa e, consequentemente, da esfera pública, se voltaram para o Rio de 
Janeiro durante alguns dias do mês de novembro. Enquanto ações criminosas tentavam 
alertar que algo não ia bem, o Estado reagia na tentativa de pacificação. Este artigo 
busca compreender como a cobertura policial do principal telejornal do país, o Jornal 
Nacional, abordou esses acontecimentos que receberam o nome midiático de “guerra 
contra  o  crime”.  A partir  de  princípios  da  análise  de  conteúdo,  buscou-se  ressaltar 
características  que  revelem  as  tendências  do  noticiário  perante  o  clamor  público 
ocasionado.

Palavras-chave: Guerra contra o crime; Jornal Nacional; Rio de Janeiro; cobertura 
policial.

Introdução

Domingo,  21  de  novembro  de  2010.  Ações  criminosas  são  praticadas  em 

diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Incêndios em veículos, assaltos e furtos de 

automóveis,  entre  outras  circunstâncias,  chamam  a  atenção  da  imprensa  brasileira. 

Começa aí o que provoca uma das maiores ações de cooperação entre polícias e forças 

armadas no país, que mais tarde ganharia o nome midiático de “guerra contra o crime”. 

Se de início a Secretaria de Segurança do Rio tentava transparecer que os “atentados” - 

como também foram chamados pela imprensa os atos ilícitos - estavam controlados e 
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não mais ocorreriam naquela dimensão, logo o discurso se alterou quando dez “ataques” 

foram contabilizados entre domingo e terça-feira.  

Rapidamente as cenas de ônibus e carros pegando fogo e de trocas de tiros entre 

policiais e suspeitos de envolvimento com os crimes passaram a estampar páginas de 

jornais  e  a  ser  repetidas  incansavelmente  na  televisão.  Informações  que  foram 

repercutidas  internacionalmente  em  veículos  de  comunicação,  reconstruindo  os 

enquadramentos da imprensa brasileira. 

Os acontecimentos traumáticos e violentos que marcaram a semana iniciada no 

dia  21 ganharam ares  de ineditismo a partir  da cobertura jornalística,  que reforçava 

constantemente o pioneirismo daquele tipo de resposta policial, a espetacularização dos 

eventos  e  a  disputa entre  os  veículos  de comunicação para afirmar  qual  deles  teria 

fornecido as notícias em primeira mão, como, por exemplo, ao ressaltar nas reportagens 

o  primeiro  jornalista  a  entrar  no Complexo  do Alemão  (região  de favelas  na Zona 

Norte) depois da ocupação ou o cinegrafista que primeiramente flagrou alguma cena de 

fuga ou confronto. 

As reportagens fizeram uso de termos de guerra? Houve tentativa de estabelecer 

prazos  para  que  o  Rio  voltasse  à  “normalidade”,  ou  seja,  para  que  os  “ataques” 

deixassem de ocorrer e a população pudesse continuar no estado de distração freqüente? 

Buscamos fazer esses questionamentos ao longo da análise e ressaltar  características 

marcantes nas coberturas.

Além de  suscitar  tais  discussões,  este  artigo  pretende  verificar  como  alguns 

aspectos se sobressaíram nas matérias jornalísticas sobre a “guerra ao crime” veiculadas 

entre 22 e 29 de novembro no Jornal Nacional, ainda considerado o principal telejornal 

brasileiro, devido à grande audiência e ao fato de ser transmitido há mais de 40 anos. 

Acontecimentos noticiados

O Complexo do Alemão e Conjunto de Favelas da Penha têm juntos cerca de 40 

comunidades e aproximadamente 400 mil habitantes, abrangendo dez bairros na Zona 

Norte do Rio de Janeiro. A região foi o principal cenário das coberturas jornalísticas da 

“guerra contra o crime”, que teve o primeiro dos “ataques” em série registrado na tarde 

do dia 21 de novembro quando, segundo informações da imprensa (RIO CONTRA O 

CRIME, 2010), homens armados com fuzis incendiaram dois carros na Linha Vermelha 
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e  depois  atiraram contra  veículo  da  Aeronáutica.  À noite,  novos casos  semelhantes 

ocorreram. No dia seguinte:

Uma cabine da Polícia Militar foi atacada na noite de segunda-feira (22), na 
Avenida  Dom Hélder  Câmara,  na  altura  de  Del  Castilho,  no  subúrbio  da 
cidade.  Dois carros  foram roubados e outros dois incendiados durante um 
arrastão na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna. No decorrer do 
dia, o governo do Rio de Janeiro aumentou o patrulhamento da PM e atribuiu 
os arrastões a um grupo 'pequeno' de facção criminosa. (RIO CONTRA O 
CRIME, 2010).

Na terça-feira, dia 23, a Polícia Militar (PM) iniciou operação em 20 favelas do 

Rio. Policiais e viaturas das corporações foram “atacadas” na região da Penha (Zona 

Norte)  e na Zona Oeste.  Apenas entre a noite  de terça-feira  e  a de quarta-feira,  28 

veículos foram incendiados na região metropolitana. O governador Sérgio Cabral aceita, 

então, apoio logístico da Marinha.

Já na quinta-feira (dia 25), o Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) 

inicia operação no conjunto de favelas da Penha. Cenas de guerra puderam ser assistidas 

pela televisão quando blindados da Marinha e centenas de policiais entraram na Vila 

Cruzeiro.  À  tarde,  o  helicóptero  da  Rege  Globo  (Globocop)  capturou  imagens  de 

dezenas de suspeitos armados fugindo da Vila Cruzeiro rumo ao Complexo do Alemão 

por uma estrada de terra. Entre a série de acontecimentos da semana, a cena da fuga foi 

uma das mais divulgadas no país e no mundo. Outros 31 veículos foram queimados em 

retaliação  às  ações  policiais  e  cerca  de  50  pessoas  morreram  até  esse  dia.  (RIO 

CONTRA O CRIME, 2010).

Familiares de traficantes são presos por suspeita de envolvimento com as ordens 

dos  “atentados”  na  sexta-feira.  Policiais  continuam  na  Vila  Cruzeiro  e  chegam  ao 

Complexo do Alemão, também na Zona Norte do Rio. As operações totalizam quase 

200 presos. Trocas de tiros são transmitidas ao vivo pela TV durante o sábado (27), um 

helicóptero da Polícia Civil é alvejado, alguns dos chefes do tráfico na região são presos 

e dez detidos por suspeitas de envolvimento com os “atentados” são transferidos para a 

Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.

Já no domingo (28), a ocupação do Complexo do Alemão é iniciada pela manhã. 

Mais de 2.500 policiais e integrantes das Forças Armadas atuaram na operação. Apesar 

de  não  haver  telejornais  na  grade  de  programação  dominical,  a  Rede  Globo  fez 

cobertura especial pela manhã e transmitiu flashes ao vivo durante todo o dia. Com o 

nome “Rio Contra o Crime”, o programa especial apresentado pelos âncoras do RJ TV 

atingiu o recorde de audiência do ano naquele horário. 

3



Por que analisar o JN?

“Nos  últimos  anos,  a  televisão  vem  se  firmando  como  principal  meio  de 

comunicação massiva na sociedade. (...) cada vez mais ela define não só o que deve ser 

visto como informação, mas ela própria adquire o status de informação” (HAGEN apud 

VIZEU, 2008, p. 29).

Abordando especificamente o caso brasileiro, Wolton (1996) ressalta que a TV é 

assistida  por  todos  os  grupos  sociais  e  representa  um  fator  de  integração  social. 

Conforme o autor,  boa parte  da tradição  “pública”  da televisão  brasileira  se deve à 

hegemonia da Rede Globo, o que legitima a escolha do objeto do presente artigo.   

Os telejornais cumprem uma função de sistematizar, organizar, classificar e 
hierarquizar a realidade. Dessa forma, contribuem para uma organização do 
mundo circundante. É o  lugar  em que os grandes temas nacionais ganham 
visibilidade,  convertendo  o  exercício  de  publicização  dos  fatos  como  a 
possibilidade  prática  da  democracia.  Todo  esse  processo  se  produz  num 
campo complexo de construção, desconstrução, significação e ressignificação 
de sentidos. O telejornal é hoje a grande  praça pública  do Brasil. (VIZEU, 
2008, p. 7). 

O  Jornal  Nacional  (JN)  ainda  pode  ser  considerado  o  telejornal  de  maior 

audiência no Brasil e é também mais antigo, pois vai ao ar desde 1º de setembro de 

1969. Conforme informações da pesquisa Ibope de maio de 2010, divulgada pela Rede 

Globo, o programa concentra 31 pontos da audiência (cada ponto de ibope equivale a 

cerca de 60 mil domicílios sintonizados), o que representa 54% da participação total no 

segmento (telejornais). (GLOBO, 2010).

JN em análise

Há evidências  na  literatura  que  apontam tendências  da  mídia  no  sentido  de 

privilegiar  coberturas  espetaculares  e  delimitar  os  acontecimentos.  Questionamos  se 

essa configuração seria encontrada em qualquer recorte empírico, como no que fazemos 

neste trabalho. Para verificar a questão, será discutido a seguir como os enquadramentos 
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do Jornal Nacional (JN) foram transmitidos, a partir de alguns princípios da análise de 

conteúdo utilizados em sete edições do telejornal. A intenção foi destacar os conteúdos 

recorrentes nas mostras de textos televisivos entre os dias 22 e 29 de novembro de 2010. 

Ressaltamos  que  o  método  escolhido  tem uma  intenção  e  que  pesquisas  e  análises 

realizadas de formas diferentes podem atingir outros resultados, já que “(...) la elección 

del método de analisis no es ‘neutra’, pues los diferentes enfoques producen diferentes 

imágenes del objeto que se está estudiando”. (CASETTI; CHIO, 1999, p.235).

Com o intuito de verificar qual destaque foi dado às ações criminosas no Rio de 

Janeiro e à reação da polícia  naquela semana,  como os assuntos foram inseridos na 

programação do telejornal, se a cobertura teve realmente caráter espetacular, utilizou de 

forma  preponderante  “termos  de  guerra”  e  discurso  de  pioneirismo  jornalístico, 

definimos unidades de classificação que levaram em conta a abordagem do tema, o tipo 

de imagem e som, o tempo dedicado e as palavras utilizadas. Partimos do pressuposto 

que o foco das reportagens teria privilegiado os atos criminosos, por apresentarem cenas 

mais chocantes e próximas do sensacional. 

  O JN teve duração média de 33 minutos nos sete dias de análise, sendo que no 

dia 22 apenas uma reportagem (de três minutos e vinte segundos) abordou o assunto, e 

no dia 25, auge da cobertura, 29 dos quase 39 minutos do telejornal foram dedicados ao 

tema (o que totalizou 12 notícias). Foi percebido crescente acréscimo de matérias sobre 

os “ataques criminosos” até a quinta-feira,  dia 25.  Houve estabilidade em seguida e 

decréscimo a partir do dia 29 (quando sete notícias sobre o tema foram veiculadas em 

17 minutos do programa). Tal argumento serve de justificativa para limitarmos o corpus 

da análise ao período mencionado.

Na  reportagem  do  dia  22,  são  mostradas  imagens  dos  primeiros  “ataques”, 

alguns gravados por cinegrafista amador por meio de celular. Testemunhas deram seus 

depoimentos  e  a  edição  distorceu  as  imagens  para  que  elas  não  pudessem  ser 

identificadas – o que demonstra o clima de medo por parte da população. Há ainda na 

reportagem entrevista  com o governador  Sérgio Cabral,  que chama de marginais  os 

responsáveis  pelos  atos  de  vandalismo  e  crueldade  (roubos  e  queima  de  veículos), 

comentários  da  socióloga  e  especialista  em  segurança  Julita  Lemgruber,  e  fala  do 

secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, que também faz uso do termo 

“marginais”  e  ainda  diz  que  a  solução  para  os  problemas  é  retirar  território  dos 

traficantes.
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Enquanto no primeiro dia de cobertura as ações criminosas foram chamadas de 

“arrastões”, a partir do dia 23 receberam os nomes de “atentados”, “ataques” e “onda de 

violência”. O que agrega mais gravidade aos casos. Cenas de tiroteio, pessoas correndo, 

fechando as casas e o comércio, perseguições policiais e de helicópteros passam a ser 

frequentes nas reportagens do JN. 

Na quinta-feira,  dia  25,  a  cobertura  atinge  o ápice  quando aproximadamente 

75% do noticiário são sobre o tema. O aspecto visual e os sons ganham ainda mais 

destaque  na  edição  e,  antes  de  encerrar  o  telejornal,  os  apresentadores  chamam  o 

público para assistir algumas das principais “cenas fortes” daquele dia. Sem narração, a 

espécie  de clipe tem duração de um minuto  e  mostra  viaturas  correndo,  tanques  da 

marinha passando por cima de obstáculos, incêndio em ônibus, fuga de suspeitos da 

Vila Cruzeiro por estrada de terra e pessoas balançando tecidos brancos pelas janelas, 

“em pedido de paz”. O clipe é marcado pelo silêncio, interrompido apenas pelo barulho 

de  tiros,  carros  derrapando  e  sirenes.  O  apelo  ao  espetacular  e  ao  sensacional  se 

destacou no clipe e nas demais reportagens desse dia. 

Já na sexta-feira (dia 26) o noticiário começa a abordar outros assuntos que não 

fossem apenas o conflito entre policiais e forças armadas com supostos criminosos. 

Houve destaque para o aumento de ligações no disque-denúncia e para a contribuição da 

população em relação às operações policiais. No dia 27, o apresentador Márcio Gomes 

citou o “apoio inédito às ações da polícia”.

Das 49 notícias que integraram o corpus da pesquisa, nove tiveram entradas ao 

vivo de repórteres,  quatro foram entrevistas  ao vivo,  quatro tiveram participação de 

comentarista  no  estúdio  e  apenas  três  notas  cobertas3 e  uma  nota  seca4 foram 

contabilizadas, além do clipe já mencionado. O restante da cobertura foi composto por 

reportagens  (por  apresentarem  “cabeça”  do  âncora  e  videotapes que  continham 

entrevistas e participação do repórter).

A grande quantidade de participações ao vivo, totalizando presença em quase 

35% das notícias  sobre a  temática,  demonstra  a importância  dada pelo telejornal  ao 

assunto,  e,  consequentemente,  a  transformação do mesmo em algo relevante  para a 

maioria dos telespectadores. Sem dúvida, a visibilidade atingida pelos eventos teve a 

contribuição do telejornalismo.

3 Usamos o termo nota coberta para notícias que mostram imagens do fato, “cobertas” apenas com 
narrativa do repórter ou do âncora.
4 Quando apenas o âncora narra a notícia, sem uso de imagem.
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Para  facilitar  o  estudo,  dividimos  as  notícias  em  seis  temas  com  base  no 

predomínio dos assuntos. Utilizando como parâmetro, principalmente, as “cabeças”5 das 

notícias e o que elas ressaltavam, categorizamos as seguintes abordagens:

Foco em:
Nº de 

notícias
Ações criminosas 6
Ações policiais ou do Estado 34
Análise feita por especialistas 2
Apoio da população às ações da polícia/Estado 5
Rotina da população 1
Crítica à polícia 1

Total 49
Tabela 1: Principal abordagem das 49 notícias analisadas

A partir da categorização, tornou-se perceptível que, ao contrário da suspeita que 

levantamos inicialmente, a maioria das reportagens não teve foco nas ações criminosas, 

mas sim, foram pautadas em cima das respostas da polícia ou do Estado. Isso demonstra 

que,  por  meio  desse  tipo  de  enquadramento,  o  telejornal  apoiou  de  certa  forma  as 

reações  policiais,  as  decisões  do  poder  público  e  as  ocupações  nas  favelas. 

Característica também nítida quando observamos que das seis reportagens que tiveram 

como principal  abordagem a participação da população, quatro focaram o apoio dos 

moradores  do  Rio  às  ações  policiais  e  apenas  uma,  veiculada  no  dia  29,  destacou 

críticas, como supostos abusos das forças de segurança.  

Por meio da análise, também percebemos que o discurso de ineditismo se fez 

presente na narrativa jornalística do JN. Alguns exemplos são a reportagem de Tatiana 

Nascimento, do dia 27, que, ao ouvir o depoimento do cabo do Bope Clayton dos Anjos, 

ressalta  que  ele  estava  no  primeiro  blindado  a  entrar  na  Vila  Cruzeiro.  Na mesma 

matéria ela ainda caracteriza a cooperação entre polícia e forças armadas como “uma 

união que o Rio nunca tinha visto”.

Apesar de a cobertura da ocupação do Morro do Alemão não ter sido feita pelo 

JN, mas pela edição especial “Rio contra o crime” do domingo, o telejornal destacou no 

dia seguinte o fato de a jornalista Bette Lucchese e o cinegrafista Luís Júnior terem sido 

os  primeiros  repórteres  a  chegar  a  uma  das  áreas  ocupadas.  No  mesmo  dia,  em 

5 Chamamos de “cabeça” o abre ou o lead da notícia, que serve para chamar a reportagem e normalmente 
é narrado pelo apresentador do telejornal.
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reportagem que fala  sobre  a  suspeita  de  fuga  de  traficantes  pela  rede  de  esgoto,  a 

repórter Ana Luiza Guimarães diz: “A nossa equipe de reportagem é a primeira a entrar 

aqui nas galerias de águas pluviais que cortam o subterrâneo do conjunto de favelas do 

Alemão”.

A atenção angustiante

A dialética entre atenção e distração, segundo Erica Robin e Wagner Pacifice 

(2009), parece funcionar de forma diferente atualmente. No texto que analisam alguns 

aspectos da cobertura dos ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 nos 

Estados Unidos, os autores defendem que normalidade virou sinônimo de distração e 

que o estado de hyper attention acontece em épocas de acontecimentos traumáticos e é 

interpretado como desconfortável e angustiante. Eles acreditam que algumas situações 

chocantes,  como,  por exemplo,  os atentados de 11 de setembro,  provocam aumento 

repentino de atenção. Daí a constante tentativa dos jornalistas em fixar um calendário 

para esse tipo de ocorrência.

Podemos  transferir  alguns  fatores  percebidos  pelos  autores  em  relação  aos 

Estados Unidos, para a realidade brasileira vivida no mês de novembro de 2010. Até 

mesmo  a  grande  audiência  que  os  canais  de  TV  alcançaram  ao  transmitir, 

principalmente, imagens ao vivo da “guerra contra o crime”, revelam que a atenção da 

população foi despertada para esse episódio. Isso demonstra ainda que, quando somos 

surpreendidos por esse tipo de acontecimento, nosso estado de distração é facilmente 

interrompido.  “Atenção  e  distração  respondem  assim  à  temporalidade  das  crises: 

atenção  quando  a  crise  é  aguda;  distração  quando  se  torna  crônica.”  (ROBIN; 

PACIFICE, 2009, p.301, tradução nossa).

O Rio de Janeiro, em especial, viveu momentos de crise aguda durante cerca de 

dez  dias  (entre  21 e  30 de novembro).  Depois  desse período,  com o Complexo do 

Alemão  ocupado  por  policiais  e  Forças  Armadas,  os  noticiários  foram  voltando  à 

“normalidade”, reduzindo o número de reportagens em cada telejornal sobre o tema, e a 

população, consequentemente, também foi abdicando do estado intenso de atenção. E, 

assim como Robin e Pacifice (2009, p. 298) colocam que “Um modo de vida normal é 

um modo de vida que, precisamente, não suscita ou não requer qualquer reflexão”, as 

reportagens após o período de atenção não trouxeram discussões aprofundadas sobre o 

problema crônico que o Rio de Janeiro enfrenta.
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Mas não há nada de "fascinante" nisso tudo, nem mesmo a ser "celebrado", 
como  frisou  o  secretário  de  Segurança  Pública  do  Rio,  José  Mariano 
Beltrame.  A hora é  de preocupação  ou de pausa  para  a  reflexão,  bem ao 
contrário da espetacularização encenada pela mídia.  Na verdade, é mesmo 
ocasião  para  alguma tristeza em face  do número  elevado de  mortos  e  da 
convicção  de  que  a  situação  a  que  agora  se  chegou  é  o  resultado  de 
desgovernos  anteriores  e  da  crescente  mafialização  da  vida  pública.  Este 
fenômeno  abrange  a  composição  de  partes  significativas  de  câmaras 
legislativas,  a  corrupção  policial,  a  fragilidade  do  Poder  Judiciário,  a 
disseminação  das  milícias  (potencialmente  mais  perigosas  do  que  o 
narcotráfico) e a escandalosa indiferença da própria sociedade ao consumo de 
drogas.  (...)  Mas  a  cobertura  jornalística  dos  acontecimentos,  a  televisiva 
principalmente, revelou o anacronismo cívico de um jornalismo puramente 
"técnico",  movido pelo espetáculo do fato e praticado nos moldes de uma 
presumida filmagem, ao vivo, da realidade. (SODRÉ, 2011).

A maioria das notícias teve foco nas ações espetaculares, na cobertura ao vivo 

dos acontecimentos e em entrevistas que abordaram a situação momentânea. Pouco foi 

falado sobre a complexidade que envolve a violência e a falta de presença do Estado nos 

locais mais atingidos pela criminalidade. Segundo Robin e Pacifice (2009), isso ocorre 

comumente porque é difícil haver concentração nos nossos problemas crônicos, já que 

“Neste  contexto  [da  nova  dialética  entre  atenção  e  distração],  as  questões  políticas 

raramente  são  vividas  de  forma  visceral.  São antes  sentidas  como uma intrusão  no 

universo individual.” (ROBIN; PACIFICE, 2009, p.299)

Assim como pondera Muniz Sodré, o momento deveria ser de reflexão. Mas, 

como o regresso ao “normal” também é angustiante, depois de passada a tempestade o 

grande  alívio  toma  conta  do  ambiente  e  evita  qualquer  comentário  que  não  esteja 

vinculado à espetacularização da cobertura midiática.

A  ansiedade  para  fixar  limites  ao  acontecimento  foi  percebida  em  diversas 

passagens de apresentadores, repórteres e entrevistados do Jornal Nacional. Na edição 

do dia 24 de novembro, por exemplo, Fátima Bernardes entrevista ao vivo o governador 

Sérgio Cabral e questiona se o retorno à “normalidade” estaria próximo. “De que forma 

essa  medida  pode  colaborar  com  o  retorno  à  tranquilidade?”. “O  senhor  acha  que 

amanhã  o  Rio  de  Janeiro  terá  um  dia  melhor  que  hoje?”.  No  dia  seguinte,  a 

apresentadora faz a seguinte pergunta ao ex-oficial do Batalhão de Operações Especiais 

da PM (Bope) e então comentarista de segurança da Rede Globo, Rodrigo Pimentel: “A 

gente sabe que essa é uma luta longa, que já vem sendo travada há algum tempo, mas 

você acha que ainda há fôlego para esse clima de tensão por muito tempo nas ruas?”.
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Assim como os questionamentos de Fátima Bernardes demonstram preocupação 

com o fim das ações, os textos dos repórteres também abordam a “volta ao normal”, 

como foi feito no dia 26 por Lília Teles, em passagem ao vivo, ao dizer que “pessoas 

começam a voltar  à  sua rotina  e  normalidade”.  Ela  introduz a  reportagem de Bette 

Lucchese,  que  também  perpassa  a  questão  ao  falar  que  “Moradores  começam  a 

reconquistar o que tinham perdido há muito tempo: o sossego”. Em entrevista ao vivo, 

no mesmo dia,  o  secretário  de Segurança do Rio,  José Mariano Beltrame diz:  “(...) 

pretendo um dia, quando isso tudo passar, trazer esses depoimento heróicos” e finaliza a 

entrevista dizendo que a angústia dele é a mesma da população carioca.

Tais passagens demonstram que, mesmo de maneira inconsciente, incorporamos 

o desejo de retomar a “normalidade” e perder o estado de constante atenção. O que o 

jornalismo do JN fez não é diferente do praticado por outros telejornais nem da vontade 

arraigada  em  nós.  Cada  um,  a  sua  maneira,  em  situações  trágicas  e  de  grandes 

repercussões, costuma desejar o fim daquela fase, mesmo quando está explícito que os 

fatos ocorridos não serão mais apagados da história, como explicam Robin e Pacifice 

(2009) ao trabalhar a angústia da atenção em relação aos eventos de 11 de setembro.

Guerra contra o crime

O jornalismo policial intitulou de “guerra contra o crime” as ações institucionais 

contra a violência e o avanço do tráfico de drogas no Rio na semana iniciada no dia 21 

de novembro. A partir da análise das edições do Jornal Nacional (JN), percebemos que 

as construções jornalísticas foram semelhantes às coberturas de guerra, não apenas pelo 

slogan dado  pela  imprensa,  pelas  falas  de  efeito  do  governador  e  do  secretário  de 

segurança, que usaram com frequência a palavra “guerra” nas entrevistas, mas também 

pela narrativa e escolha das imagens das forças de segurança utilizadas.

Conforme  Dayan,  (2009,  p.237),  “um  olhar  nunca  é  neutro”.  Sendo  assim, 

falamos em “construções jornalísticas” por acreditar que os relatos dos jornalistas são 

recortes, enquadramentos6, da realidade. Tais construções, no entanto, ganham status de 

“verdade”,  mesmo que discursiva,  ao serem lançadas na esfera pública.  Assim,  com 

6 A partir da teoria de enquadramento de Goffman, desenvolveu-se também a ideia de enquadramento de 
mídia, ou enquadramento noticioso (news framing). O termo se refere aos modelos de interpretação e 
seleção que definem aquilo que será destacado ou excluído, com o intuito de organizar o discurso. Todd 
Gitlin (1980) e Robert  Entman (1993 apud LEAL,  2010) são alguns dos autores que aprofundam os 
estudos da relação entre enquadramento e jornalismo.
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“contribuição” do jornalismo, instaurou-se na região metropolitana do Rio de Janeiro 

aspecto de guerra civil. 

Seja para quem estava próximo ou distante dos acontecimentos, acompanhá-los 

pela televisão permitiu de certa forma vivenciar um “combate”, termo usado de forma 

recorrente nas reportagens do JN. Por um lado, as ações criminosas eram espetaculares 

por natureza,  aguçando a curiosidade e provocando medo.  Por outro,  as construções 

discursivas também privilegiaram esse aspecto.

“No  fim  da  tarde,  o  Batalhão  Anti-Bombas  foi  acionado  para  detonar  uma 

bomba  encontrada  em  um  dos  acessos  à  Vila  Cruzeiro.  Segundo  os  policiais,  os 

explosivos poderiam ser usados contra carros blindados”, disse Lilia Teles em entrada 

ao vivo no JN, no dia 25 de novembro. A passagem aborda a precaução policial e um 

acontecimento  que não é  frequente  no Brasil  –  e  que costuma ser  visto apenas  em 

reportagens de países em guerra ou sobre ações terroristas. Até mesmo o preparo dos 

jornalistas para atuar em áreas de confronto foi destacado em uma reportagem.

Desde o ano 2000 os jornalistas da TV Globo, em especial os que assumem 
postos no exterior,  fazem cursos de segurança com empresas  estrangeiras. 
Em  2006  e  2007  mais  de  150  jornalistas  brasileiros  de  vários  veículos 
participaram de treinamentos para evitar riscos em reportagens em áreas de 
confrontos. (AÇÃO POLICIAL..., JN, 2010).

A parceria  entre  polícia  e  forças  armadas  na  ocupação  dos  morros  cariocas 

também contribuiu para a proximidade com os termos de guerra. Os veículos usados 

para transportar policiais e romper barreiras físicas viraram notícias, que transmitiram 

ainda mais a sensação de que o Rio estava inserido em uma batalha.

O primeiro a chegar ao conjunto de favelas do Alemão nesta quinta-feira de 
manhã foi  o  modelo M113,  o  menor  deles,  que  é  usado desde  1976.  De 
fabricação  americana,  os  seis  carros  de  10  toneladas  têm blindagem  que 
resiste até a tiros de calibre ponto 30. Cada um pode levar 13 homens, e estão 
equipados com duas metralhadoras de grosso calibre, que chegam a disparar 
mil tiros por minuto. Como se movimenta sobre uma esteira de aço, não corre 
o risco de ter as rodas danificadas,  como aconteceu na quarta-feira com o 
blindado da PM. O Mouwag também já está em uso: foram emprestados três 
veículos. É o único sem esteira, mas as rodas são mais resistentes e mesmo 
atingidas ainda podem rodar 40 quilômetros. O modelo foi comprado pela 
Marinha em 2007 para ser usado no Haiti, onde o Brasil participa da força de 
paz.  Fabricado na Suíça,  os carros  têm capacidade  para  13 militares.  São 
preparados para resistir a guerras químicas e bacteriológicas. Têm um lança 
granadas com alcance de dois quilômetros. No meio da tarde, começaram a 
sair da base dos Fuzileiros Navais mais quatro blindados do tipo Lagarta-
Anfíbio  para  participar  da  operação.  São  usados  normalmente  para  levar 
tropas  dos  navios  até  a  terra.  O  carro  feito  nos  Estados  Unidos  pesa  23 
toneladas e está na Marinha desde 1986. Tem mais capacidade de transporte: 
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25 pessoas.  E  o  armamento  é  pesado:  lança-granadas  e  metralhadoras  de 
grosso calibre. (VEÍCULOS BLINDADOS..., JN, 2010).

Mas além dos diferenciais impostos pelos próprios fatos, que de certa maneira 

tornavam  recorrentes  as  comparações  com  um  combate  militar,  alguns  textos 

jornalísticos criativos também privilegiaram esse aspecto. Como o do repórter André 

Luiz  Azevedo,  que disse:  “Foi  uma demonstração de união para a guerra  contra  os 

traficantes.  Os  generais  do  Exército  vieram  com  farda  de  combate.”  As  falas 

privilegiadas dos entrevistados também eram aquelas que confirmavam o discurso do 

jornalista. Na reportagem de Eduardo Tchao veiculada no dia 25, a seguinte frase de um 

homem  é  utilizada  para  encerrar  a  matéria:  “No  final  das  contas,  o  bem tem que 

vencer”.

Conforme Rincón (2006), é quase indiscutível dizer que somos o resultado dos 

relatos que produzimos sobre nós mesmos. O autor ainda defende que narrar é uma 

estratégia de sedução. Realmente, sedução é uma das palavras que mais traduz a forma 

como os acontecimentos da semana de 21 de novembro foram narrados pelos repórteres 

de televisão.  Apesar de muitas  críticas  feitas  em relação à cobertura voltada para o 

espetacular e sensacional,  novas formas de narrativa foram desenvolvidas durante os 

conflitos entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro.

Prela primeira vez, a Rede Globo transmitiu, ao vivo, imagens capturadas por 

celular  pela  equipe  de  reportagem  e  repassadas  pela  internet,  como  foi  feito  pela 

jornalista Bette Lucchese e pelo cinegrafista Luís Júnior, no dia 28, assim que chegaram 

ao Morro do Alemão, logo após a ocupação da polícia. Muitas cenas do JN também 

foram postadas no Youtube e as informações do Twitter ajudaram os jornalistas de todas 

as mídias. 

“El potencial de acción simbólica de los médios de comunicación está em La 

competência que tiene para producir vínculo y conexión entre los seres humanos, para 

imaginar relatos en los que quepamos todos.” (RINCÓN, 2006, p.99). Talvez porque 

cenas tão próximas de uma guerra civil nunca antes pudessem ter sido capturadas ao 

vivo  em  território  nacional,  tudo  o  que  foi  transmitido  pela  TV  soou  de  maneira 

surpreendente, inacreditável, espantosa e também sedutora. Tão sedutora que milhões 

de brasileiros se prenderam em frente aos televisores e se dedicaram a repercutir  os 

fatos narrados de forma aparentemente inédita. 

Apesar da grande dedicação da Rede Globo, em especial no caso estudado do 

Jornal  Nacional,  em  possibilitar  uma  cobertura  inovadora,  investir  nas  imagens  de 
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helicóptero e em entradas de repórteres e entrevistas ao vivo, numa nítida tentativa de 

garantir jornalismo de qualidade, as reportagens se prenderam ao factual.

Os espaços de reflexão e de análise das causas e consequências do que estava 

ocorrendo no Rio ficaram limitados às falas dos especialistas em segurança em duas 

reportagens e em uma entrevista com o chefe da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, 

entre as 49 reportagens veiculadas nos oito dias. Na citada entrevista, a apresentadora 

Carla Vilhena questiona “por que a polícia não fez isso antes?” e ainda “Hoje se fala 

nessa estreita colaboração entre as forças armadas, as policias Civil e Militar. Sempre se 

esperou  essa  cooperação.  Também  a  Justiça  colaborando  com  esses  mandados  de 

prisão.  Fica  aí  uma  lição  de  todos  esses  últimos  acontecimentos?”. As  demais 

reportagens e entrevistas  ao vivo privilegiaram comentários  sobre ações recentes  do 

estado ou dos criminosos, tentaram tranquilizar a população, e não questionaram por 

que a situação chegou a este ponto e como a ausência do Estado pode ter contribuído 

para que muitos morros cariocas ficassem reféns da criminalidade.

Certo,  o jornalista poderá responder a tudo isso com a alegação de que o 
imediato de sua condição profissional lança-o sob pressão sobre a superfície 
do fato,  para dar conta a seu público das ocorrências  em bruto.  A notícia 
seria, assim, a pura e simples mercadoria de sua prática industrial. É o que se 
aprende, é o que se faz – e o que dá certo em termos de audiência e mercado 
publicitário. Esse é, de fato, o modelo consagrado pelo jornalismo tal como o 
conhecemos e talvez não possa ser mudado sem mais nem menos. Mas é 
certamente um modelo sem amanhã cívico; portanto, algo a ser debatido e 
repensado. (SODRÉ, 2011).

A crítica de Sodré se refere à tendência jornalística de focar as ações apenas no 

imediato e repercutir ao esgotamento cenas e fatos considerados noticiáveis sem haver 

reflexão  ou  aprofundamento  dos  mesmos  no  sentido  de  promover  mudança  social. 

Realmente, pouco se debateu sobre políticas públicas nos oito dias de análise. 

Considerações finais

É possível dizer que o Jornal Nacional (JN) cumpriu no período o que se propôs 

a fazer, por isso seria tendencioso alegar que a cobertura poderia ter ido além. Também 

não foi o objetivo deste artigo comparar o telejornal com outros formatos jornalísticos 

nem os com demais telejornais de caráter nacional veiculados na televisão brasileira. 

Sendo assim,  a intenção foi  apenas analisar  como o JN se pronunciou por meio  da 
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cobertura policial sobre “a guerra contra o crime” no Rio de Janeiro entre os dias 21 e 

29 de novembro de 2010.

Buscamos apontar o que foi destacado pelo JN, confirmar a tendência apontada 

pela  bibliografia  de  que  eventos  de  natureza  espetacular  ganham  mais  espaço  na 

imprensa, e que em casos como o analisado – que exige extrema atenção e alerta para os 

problemas  crônicos  escondidos  nas  situações  agudas  – é  comum haver  tentativa  de 

fixação temporal e cobrança de retorno à normalidade, ou seja, ao estado de distração.

A partir do acompanhamento das oito edições percebemos, ao contrário do que 

esperávamos, que o JN privilegiou em suas reportagens noticiar os fatos ocorridos a 

partir da ótica das ações policiais e das decisões do Estado. Entrevistas com autoridades, 

relatos sobre as decisões institucionais e estratégias da polícia foram privilegiadas em 

relação à exposição das ações criminosas. Transpareceu a intenção de demonstrar que o 

Estado tinha controle sobre a situação e de delimitar um período para que a população 

pudesse retomar a “vida normal”. Durante os dias de análise, o apoio do telejornal ao 

modelo  de  pacificação  pareceu  nítido  e  foi  reforçado  a  partir  de  reportagens  que 

demonstravam os cariocas a favor da polícia.

No entanto, fica como inquietação a seguinte pergunta: será que o jornalismo 

não precisa se voltar um pouco mais para os problemas sociais  crônicos? Deixamos 

como incentivo à reflexão o questionamento sobre como aliar a atual característica de 

valorização  do  factual  com  a  necessidade  de  investir  em  aprofundamento.  Talvez 

discussões que instiguem nosso estado de atenção não apenas em situações de crise 

possam  contribuir  para  percebermos  situações  mais  complexas  do  que  a  realidade 

aparente.
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