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RESUMO 

O artigo propõe apresentar uma análise da edição de imagens em jornalismo partindo de 

duas propostas: a que foi produzida para o telejornalismo de televisão aberta (exibida no 

programa Fantástico (RGT) e a que foi produzida para o Portal G1 (exibida na web), ambos 

das Organizações Globo. O tema escolhido para a análise foi a morte da dona de casa 

Fabiane Maria de Jesus, vítima de espancamento por moradores de Guarujá (SP), no início 

de maio de 2014. A proposta centra o foco nos processos de edição de imagens das 

reportagens produzidas sobre o assunto nestes dois veículos com vistas a verificar 

possibilidades e restrições de formatos e modelos de edição e imagens empregados. Para 

tanto, utiliza regras produtivas dos fazeres televisivos cujo fundamento parte do jornalismo 

articuladas com algumas ferramentas de análise advindas da semiótica discursiva.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Televisivo; Edição; Imagens de Violência; Internet; 

Semiótica Discursiva.   

 

 

1. Introdução 

 

Na era do excesso de visibilidade, com o acesso cada vez mais disponibilizado aos 

usuários comuns de produção e reprodução de imagens de qualquer natureza, o jornalismo 

televisivo tem enfrentado muitos dilemas. O primeiro refere-se ao deslocamento de seu 

próprio estatuto e importância visto que ele não é mais o único e hegemônico espaço de 

exibição dos acontecimentos do mundo em tempo real. O segundo está ligado ao fato de 

que, cada vez mais, a sociedade se fragmenta e deseja produtos específicos e direcionados 

ao seu interesse particularizado, obrigado a um repensar sobre todos os programas cujo 
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gênero formador seja generalista e ecleticamente abrangente. Um terceiro e, talvez, mais 

impactante dilema seja a concorrência com o processo convergente e libertário 

proporcionado pela produção de conteúdo para a internet que, até o momento de escrita 

deste artigo
4
, não sofre as mesmas restrições legais e de condutas impostas ao jornalismo de 

televisão, principalmente, o que é exibido em rede aberta.  

Em outra direção, sem dúvida, as coberturas jornalísticas de acontecimentos 

violentos (sejam extraordinários, imprevistos ou não) envolvendo morte ou não, são 

marcantes, ocupam um grande espaço de repercussão na mídia e na sociedade e, não raras 

vezes, passam a fazer parte da lembrança coletiva dependendo de suas características 

específicas. Nesses casos, a edição das imagens é um fator primordial, visto que 

dependendo das cenas escolhidas para serem visibilizadas e a ordem narrativa proposta o 

resultado pode potencializar, ou não, a informação.  

Diante deste contexto, o presente artigo propõe-se a observar como ocorreu o 

processo de edição de reportagens de um mesmo tema exibidos em suportes e veículos 

diferentes: na televisão aberta e na internet. O objetivo principal é o de compreender não só 

as possibilidades e restrições do tipo de edição empregada em cada caso - centrando o foco 

de análise das reportagens - como também perceber de que modo o jornalismo, em tevê 

aberta e na internet, vem dotando de sentido seus produtos.  

Para tanto, o artigo recorre 1) a autores que discutem o tratamento discursivo da 

morte no jornalismo televisivo (em telejornais ou em programas de jornalismo), para 

contextualizar a discussão e a repercussão que a exibição destes temas trazem à sociedade; 

2) às práticas de edição em jornalismo de televisão e em produtos audiovisuais para a 

internet com vistas a explicitar os modos de fazer e analisar a sua produção e, por fim, 3) às 

ferramentas da Semiótica Discursiva para empreender uma análise sobre as possibilidades 

de dotação de sentido destas reportagens a partir das imagens editadas.  

 

2. O Jornalismo de Televisão e os temas de morte e violência 

 

Só vemos aquilo que olhamos. Olhar é um ato de escolha. (...). Nunca 

olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a relação 

entre as coisas e nós mesmos. (BERGER: 1999, p. 11 e 12). 

 

                                                 
4
 O Governo Brasileiro está propondo a votação de um Marco Civil para internet no país, que está em pleno 

processo de discussão/aprovação nas diferentes instâncias do poder legislativo e executivo.  
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Na televisão, as imagens são fundamentais; e essa é a característica primordial dos 

programas de jornalismo - poder exibir as imagens dos acontecimentos do mundo que 

podem (ou não) estar em tempo real de sua ocorrência (EMERIM e BRASIL, 2011). Essas 

imagens, para serem exibidas no noticiário televisivo, passam por um processo de seleção 

em etapas que emprega critérios de noticiabilidade
5
 que começam primeiro pelos 1) 

profissionais que selecionam o fato nas ruas (partindo dos critérios do jornalismo e do 

veículo), os produtores, os repórteres e os cinegrafistas, passando para os 2) profissionais 

especializados que escolhem as cenas a serem organizadas na narrativa televisual 

(empregando os critérios estabelecidos pela linha editorial do programa), os repórteres e os 

editores, e, por fim, todos estes profissionais submetidos 3) aos critérios empregados pela 

própria empresa e o modelo discursivo de cada veículo. Na televisão, segundo EMERIM 

(2012), o principal critério para um fato se transformar em notícia é o seu potencial de 

fornecer imagens: (...) imagens com potencial de serem exibidas na tela: as imagens podem 

determinar ou priorizar o que é notícia (p. 53). Na etapa de edição, essas imagens sofrem 

um processo de edição, que é realizado de forma diferente na produção para a tevê aberta e 

para a internet. Esta diferenciação se torna mais evidente quando o tema abordado trata de 

morte e violência.  

Em relação à noção de violência, SZPACENKOPF (2003) afirma que ela 

subentende uma intervenção voluntária exercida contra a vontade da vítima, seja 

diretamente sobre o próprio corpo, seja indiretamente, interferindo no meio no qual esta 

inserida, impedindo-a de atuar. Quando exercidos contra a própria pessoa – como nos casos 

de suicídio, greve de fome ou, até, nos casos de atentados -, esses atos aparecem refletir a 

procura por um efeito simbólico. Nessa direção, também o fim da vida humana é uma 

temática dotada de muitas complexidades e questionamentos, por isso, é assunto constante 

em pauta na mídia, segundo NEGRINI (2012), pois é um tema cujas reflexões, hipóteses e 

argumentos, fora do campo biológico, têm especificidades das características de cada 

cultura, de crenças religiosas e, também, do período histórico em que vai ocorrer. Na 

contemporaneidade, não existem mais os grandes rituais de morte (reduzindo-se o espaço 

                                                 
5
 Partindo das acepções iniciais de Otto Groth (2011), compreende-se por critérios de noticiabilidade as pré 

condições que são consideradas para que se selecione fatos de mundo para serem noticiados pelas diferentes 

mídias, entre elas atualidade, universalidade, periodicidade, proximidade e abrangência/difusão. Mas, como 

apontam diferentes autores organizados na obra Critérios de Noticiabilidade: problemas conceituais e 

aplicações (Florianópolis: Insular, 2014), há ainda um espaço de estudos e aprofundamento sobre este 

conceito bem como se pode afirmar que o campo da produção midiática têm adotado diferentes critérios que 

advém de várias ordens como a econômica, a mercadológica, a social, etc, empregando, não raramente, 

critérios diferenciados para a cobertura de um mesmo fato.  
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das lamentações e despedidas). Por isso, transferiu-se esta experiência para a cena midiática 

e, ao se olhar/visualizar a morte do outro, ela ganha forma de espetáculo, subordinada a 

normas editoriais que, consequentemente, subordina as singularidades da morte do sujeito 

ao esquema-padrão do veículo no qual a notícia vai ser veiculada (NEGRINI, 2012, p. 2). 

Ampliando esta concepção, BARBOSA (2004) afirma:  

 

Também nas mortes anunciadas pelo espetáculo da violência não há leito. 

Os corpos, vitimados, jazem nas ruas, insepultos, cadáveres do mundo 

contemporâneo, cuja trajetória foi interrompida. A mídia, diante da 

violência, banaliza o corpo insepulto. A proliferação da morte violenta, 

fruto da guerra urbana e da desigualdade social, faz com que para os 

meios de comunicação neste caso seja importante não a morte em si 

mesmo, mas o espetáculo da brutalidade quotidiana. (BARBOSA: 2004, 

p. 02). 

 
 

 

Quando falamos em coberturas jornalísticas em TV de eventos de morte, não 

podemos deixar de ressaltar que, na maioria das vezes, elas são permeadas pela 

espetacularização. Na mídia, os rituais ganham espaço com seu caráter mais dramático e 

excessivo, diante das imagens da mídia televisiva, a comoção é aceita, é permitido chorar, 

não só pelas pessoas próximas, mas pelo desconhecido (NEGRINI, 2012). As noticias de 

violência que tem destaque na televisão potencializam a emoção visto que a imagem mostra 

o que aconteceu, ao vivo e em cores, com uma linguagem com os tempos dos verbos 

preferencialmente no presente, como se estivesse acontecendo naquele momento. 

SZPACENKOPF (2003) argumenta que:  

 

Os casos que horrorizam e amedrontam podem ter como correlato o 

sentimento de impotência do publico, que, paralisado e inibido em suas 

ações e oposição, permanece contemplativo diante dos espetáculos 

assistidos. Ainda que não se tome a mídia televisiva como a causadora 

desses sentimentos, ela oferece, no mínimo, imagens e falas que são 

recursos indispensáveis a possíveis identificações aos personagens 

inseridos nas cenas apresentadas (as pessoas que aparecem nos telejornais 

muitas vezes são mais próximas de personagens do que de pessoas reais). 

(SZPACENKOPF, 2003, p. 41). 

 
 

Apesar desses apontamentos sobre a mídia televisão, não é só ela que tem tido 

oportunidade de mostrar, exibir, visibilizar imagens da realidade com cenas de violência e 

morte. Aliás, na atualidade, são as produções audiovisuais exibidas pela internet que têm 

mostrado um espetáculo muito mais imediato e “realista” dos acontecimentos, apresentando 

inúmeras cenas que não aparecem na televisão (porque muitas delas não podem ser exibidas 
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por determinação legal). Ao contrário da televisão aberta que, em sua maioria, exibe estas 

cenas organizadas dentro de um programa jornalístico, em formato de reportagem ou cenas 

de plantão de notícias, na internet, elas aparecem de diferentes modos narrativos. Podem 

aparecer editadas ou não, sem pudor ou controle sobre seu conteúdo, porque não está 

apenas sob a égide do profissional. Na internet, qualquer pessoa que teve acesso ao 

acontecimento pode capturar as imagens e as publicar, sem que passem pelo “crivo” dos 

critérios de noticiabilidade ou algum tratamento discursivo. Elas aparecem em blogs, sites 

ou canais particulares de pessoas comuns que acabam sendo acessados por diferentes redes 

e inúmeros compartilhamentos.   

 

3. A Edição e as decisões sobre o que e o como mostrar 

 

Sobre edição MEIRELLES e COUTINHO dizem que é a etapa do fazer 

jornalístico finalizadora da construção narrativa, é nela que se “cria” o sentido e, dessa 

forma, envolve grande responsabilidade, já que possibilita distorções. A edição num 

telejornal tem o objetivo de transformar os acontecimentos numa história com princípio, 

meio e fim e fornecer uma representação sintética, breve, coerente e significativa à 

construção do relato. Para PEREIRA JUNIOR (2009) a edição é compreendida como o 

processo de construção de uma narrativa audiovisual a partir da fase de montagem, de onde 

a notícia toma a forma de um produto jornalístico. Isso implica em escolhas, numa narrativa 

fragmentada, em que os editores operaram, a partir da manipulação e da exploração das 

imagens trazidas pelas equipes de externas, estabelecendo uma narrativa que deve 

apresentar uma unidade para manter a atenção da audiência. SZPACENKOPF (2003) 

aponta que a edição de um telejornal supõe o conhecimento do que deseja aquele que vai 

assisti-lo; a própria escolha, o maior ou menor destaque dado às noticias, é uma forma de 

posicionar o olhar, conferindo poder a determinados acontecimentos e/ou pessoas, para que 

sejam olhados por espectadores que, afinal, são também “olhados” via índice de audiência. 

Na televisão, até uma reportagem realmente ser veiculada, vários critérios 

jornalísticos são avaliados e, para os editores, a principal preocupação é com a imagem e se 

o texto corresponde ao que está sendo mostrado, um desafio construído durante a 

produção/gravação da reportagem e, depois, na finalizado na edição. Na internet, a rotina 

produtiva é bem mais simples, a maior preocupação é com exibir em primeira mão, o furo, 

não importando se esta informação tem texto, imagem fotográfica ou em movimento. Por 
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essa espécie de “facilidade”, a internet tem sido o meio no qual as notícias tem sido 

exibidas em primeira mão, materiais inéditos, com rapidez e mais imediatismo do que 

qualquer outro. E, para ampliar suas possibilidades, não está sob a regra do tempo, portanto, 

se permite a mostrar várias versões, muitas imagens e comentários sobre os fatos exibidos. 

Nos portais convencionais, as empresas tendem a aproveitar, para a internet, além dos 

materiais já exibidos, também materiais que sobram das produções ou ampliando ou apenas 

disponibilizando mais imagens e informações.  

É assim que acontece, muitas vezes, entre a Rede Globo de Televisão (TV Globo) 

e o portal Globo.com, com o site G1
6
. Todos os programas de televisão da emissora são 

inseridos na internet e, no site G1, as reportagens de televisão são inseridas na íntegra, 

raramente com mudanças de título. Quando as reportagens interessam ao site, os repórteres 

do G1 redigem textos mais adequados à internet e aproveitam frames das imagens como 

fotografia. Mas, na maioria das vezes, as reportagens são quase que reescritas na íntegra do 

original exibido na TV, modificando-se, eventualmente, uma ou outra expressão ou palavra. 

Por exemplo, se o site se interessar por um assunto, usam o material bruto da televisão e 

colocam trechos maiores de entrevistas, fazendo além de edição de texto, também, uma 

outra edição de imagens. 

A televisão tem delimitações de tempo e, pela visibilidade instantânea, regras 

legais (Lei das Telecomunicações) e morais são instituídas a ela o que não ocorre com a 

internet , pois, apesar de também ter profissionais atuando nas redações, o modelo e o perfil 

da mídia é outro porque, por enquanto, não tem regulamentação. Neste espaço livre, há os 

sites mais regulados – os dos portais de empresas constituídas – e os de postagem comum – 

de pessoas comuns ou mesmo de pequenas empresas e profissionais, mas cuja fiscalização 

depende muito mais dos autores do que de um movimento oficial. Nos portais de empresas 

constituídas, os materiais publicados na rede servem como uma ferramenta de complemento 

às outras mídias da empresa, atuando de forma organizada, editada, produzida, repetindo o 

conteúdo já publicado ou ampliando-o, com aprofundamento e análises. No outro 

segmento, geralmente, têm-se materiais sobre os quais as outras mídias não puderam 

trabalhar/mostrar que pode até ser a simples exibição do material do fato bruto, sem 

impedimento de tempo nem de censura ao conteúdo com uma edição trabalhada ou não, a 

diferença é que nesta, não há nenhuma fiscalização ou regra a ser seguida.  

                                                 
6
 Por questão de limitação de espaço no artigo não se pretende explicitar todo o funcionamento da Rede Globo 

de Televisão e nem do site G1, apenas direcionar para as reportagens televisivas e audiovisuais, objeto de 

análise deste material.  
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Essas considerações mais gerais sobre edição dizem respeito ao processo 

operacional realizado para produzir em telejornalismo e na TV aberta. Porém, a edição na 

internet ainda não tem tantas características próprias, específicas, e a profissionalização do 

“como fazer edição na internet” está em pleno desenvolvimento.  

A consolidação e o notório crescimento da Internet nos últimos anos, no cenário 

internacional e nacional, vêm criando condições técnicas e socioculturais para a ampliação 

de práticas comunicativas nas quais a participação dos usuários é cada vez mais intensa 

(BELTÃO, 2007). Blogs, podcasts, vídeos disponíveis no Youtube, websites colaborativos, 

softwares sociais são algumas das ferramentas da Internet e dos suportes digitais que estão 

estimulando os usuários a produzirem os seus próprios conteúdos. Este fenômeno de 

práticas colaborativas e de extraordinária difusão está crescendo a cada dia devido a 

facilidade de acesso a celulares e máquinas fotográficas portáteis que permitem o registro 

de imagens em movimento bem como programas simples de computadores que auxiliam no 

processo de edição manual. Além disso, a internet e o acesso facilitados não só as 

ferramentas de publicação de conteúdo estão amplamente difundidas como qualquer pessoa 

pode ter um espaço virtual e publicar conteúdos. Nesta perspectiva, SOUSA (2013) diz que: 

 

Assim, ferramentas como os sites de redes sociais na internet podem ser 

consideradas protagonistas desse novo ecossistema midiático, uma vez 

que permitem a divulgação e/ou a replicação de qualquer tipo de 

informação por qualquer pessoa, modificando a relação entre produtores e 

audiência. Por conseguinte, “uma notícia pode penetrar na consciência 

pública sem a ação da imprensa tradicional. Na verdade, a mídia 

jornalística pode acabar cobrindo a história porque ela penetrou na 

consciência pública por outros meios” (SHIRKY apud SOUSA, 2013, p. 

36). 
 

 

Essa nova forma de circulação de conteúdo midiático que envolve o público 

consumidor, que se transforma também em produtor e filtro distribuidor de conteúdo, indica 

um modelo de cultura mais participativo, uma vez que as ferramentas permitem o 

envolvimento das pessoas, ao mesmo tempo em que elas querem compartilhar. Assim, ao 

mesmo tempo em que as redes sociais na internet abrem os “portões” para novas vozes, elas 

também abrem um novo canal para a distribuição da notícia, que vem sendo intensamente 

utilizado pelos portais jornalísticos de referência, (SOUSA, 2013). Desse modo, as 

organizações jornalísticas têm se apropriado cada vez mais das redes sociais para trabalhar, 

sistema que tem facilidade, pois permite um fluxo maior de informações e uma ampliação 

da área de cobertura sem que a equipe esteja, efetivamente, nos locais destas informações. 
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Mas, ao mesmo tempo, traz grandes preocupações, pois, muitas vezes, o excesso de 

exposição é mal direcionado (ou de objetivos escusos), é de difícil apuração sobre sua 

veracidade e, também, depois de tão republicado, dificulta o formato de tratamento 

discursivo em torno das rotinas exigidas pela profissão do jornalismo, entre outras 

situações. Do ponto de vista do jornalista, ele precisa manter uma rotina produtiva para a 

construção das reportagens, a partir do que é considerado fato de interesse para ser 

transformado em noticia. Com preceitos éticos, treinamento profissional e uma equipe de 

trabalho, não raras vez ocorrem erros jornalísticos. Mas, neste tipo de publicação, os erros e 

problemas de informação são bem ais comuns. Afinal, é preciso que se tenha 

comprometimento com o que se produz e reproduz, que sejam informações confiáveis e 

fundamentais para a população, pois esta é a principal função do jornalismo. E é 

exatamente esta questão que o fato escolhido para ser analisado ajuda a refletir.  

 

4. A análise na edição das reportagens sobre a morte de Fabiane de Jesus 

 

Um dos episódios mais recentes e que marcou a cobertura jornalística de violência 

no Brasil foi à morte da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, no dia 05 de maio 

de 2014, dois dias depois de ter sido espancada e linchada no Guarujá (SP). Desta vez não 

foi o telejornal o grande responsável pela proporção do caso, mas sim, a exibição de 

imagens do episódio (ou crime) gravadas pelos moradores que participavam e/ou 

acompanhavam a agressão e que disponibilizaram pelas redes sociais. Os vídeos que 

mostram o linchamento na íntegra e que exibem a dimensão real do acontecimento, também 

foram publicados no site G1, mas muitas das cenas não foram utilizadas na edição das 

reportagens pela TV Globo. Outro aspecto deste fato, que o torna interessante para o estudo 

da mídia, é que o motivo do crime pode ter começado pela publicação na internet de 

materiais não apurados devidamente, ou seja, informações que não remetiam à veracidade 

do fato noticiado.  

Segundo declarações divulgadas pela família da vítima através das mídias, a dona de 

casa foi agredida após a publicação de um retrato falado numa página de notícias
7
 da região de 

Guarujá (SP)
8
. O retrato mostrava uma mulher que o site apontou ser responsável pelo sequestro 

                                                 
7
 O endereço do Guarujá Alerta no Facebook: https://pt-br.facebook.com/GuarujaAlerta, acessado em junho 

de 2014. 
8
 É uma cidade litorânea paulista, localizada na Ilha de Santo Amaro, na Baixada Santista, cuja economia é 

centrada no turismo pelas belas praias e regiões de mata. O auge do balneário foi entre os anos de 30 a 70, 

https://pt-br.facebook.com/GuarujaAlerta
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de crianças para utilizar em rituais de magia negra, tal mulher era chamada de bruxa pelos 

moradores. Uma sucessão de fatos e interpretações teria sido o motivo das agressões que 

vitimaram Fabiane de Jesus: 1) a semelhança da dona de casa com o retrato falado, publicado 

na página do Facebook; 2) o fato de ela ter conversado e oferecido uma fruta a uma criança que 

estava sozinha na rua; e, por fim, 3) a mãe da criança ter visto a atitude de aproximação de 

Fabiane junto ao filho e ter desconfiado de que ela seria a “bruxa” que estava “roubando” as 

crianças. O advogado da família de Fabiane chegou a afirmar nas redes sociais e nas 

reportagens de televisão que “Ela foi espancada porque acharam que ela era uma pessoa 

de uma foto. Amarraram ela, arrastaram ela, levaram até o Morrinhos 4 e espancaram ela 

violentamente. Deixaram ela no mangue. A Polícia Militar preservou o corpo achando que 

ela estava morta”. Depois do episódio, descobriu-se que o retrato falado era de uma mulher 

que tentou sequestrar uma criança, no Rio de Janeiro, em 2012
9
.  

 

  

Imagem 1 e 2: Frames da reportagem exibida no programa Fantástico de 11 

de maio de 2014. Fonte: G1 (2014) 

 

Segundo os administradores da página Guarujá Alerta, conforme divulgado na sua 

fanpage no Facebook, eles procuraram sempre deixar claro aos seguidores de que as 

notícias sobre a “bruxa” eram boatos, porém, a página assume que publicou um retrato 

falado semelhante ao da vítima e que o removeu algumas horas depois. O dono da página 

Guarujá Alerta, que divulgou o retrato falado, prestou depoimento um mês depois do caso 

e, de acordo com o advogado dele, houve muitas ameaças ao cliente: "São ataques injustos, 

estão atacando ele de forma injusta. Em momento algum, será comprovado que meu cliente 

postou ou incitou a população", defendeu. Segundo uma reportagem do G1, do dia quatro 

                                                                                                                                                     
mas hoje, enfrenta algumas dificuldades em relação a segurança, infraestrutura e poluição em alguns dos 

pontos turísticos (praias).   
9
 Ainda, segundo a família, minutos após o espancamento, a Polícia Militar chegou a isolar o corpo de Fabiane 

acreditando que ela estava morta. As agressões provocaram traumatismo craniano e ela foi internada, em 

estado crítico, no Hospital Santo Amaro de Guarujá (SP), onde morreu dois dias depois.  
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de junho, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos cinco suspeitos de envolvimento na 

morte de Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. Eles aparecem nos vídeos, feitos pelos 

próprios moradores, agredindo a dona casa. 

A cobertura da morte de Fabiana foi acompanhada quase que diariamente, por 

cerca de dez dias, pela mídia nacional. A repercussão deste fato motivou a escolha de análise 

para este artigo, pois o linchamento sofrido pela dona de casa, de 33 anos, foi acompanhado 

por pessoas comuns que registraram, publicaram o material capturado pelos seus celulares 

e, posteriormente, todas as mídias (televisão, rádio, jornal impresso, etc.) seguiram “o 

rumo” destas cenas. Porém, foi na internet, nos compartilhamentos de rede, que essas cenas 

de violência ganharam divulgação maciça sendo vistas e recompartilhadas por milhões de 

brasileiros. E estas mesmas cenas serviram de suporte de imagens para as reportagens de 

televisão. Para a análise da edição na cobertura deste caso, escolheu-se examinar as 

reportagens veiculadas pela Rede Globo de Televisão, em especial, as exibidas pelo 

programa semanal Fantástico no dia 11 de maio, e pelo site G1, www.g1.com.br, página de 

jornalismo das Organizações Globo da internet. Apesar de fazerem parte do mesmo grupo 

empresarial cada uma das mídias tratou o assunto com um peso diferente.  

Para compreender estas reportagens, centrou-se o foco de análise na edição, 

compreendida neste trabalho como o processo de montagem e organização das cenas a 

serem exibidas numa reportagem, podendo ter inserção de som (trilha) e efeitos de 

edição nas imagens
10

. Assim, partindo das ferramentas propostas pela Semiótica 

Discursiva que prevê considerar os objetos de análise enquanto textos propõe-se observar a 

edição a partir: 1) do fluxo narrativo: do que diz e mostra as reportagens analisadas; 2) dos 

cortes de edição: da junção das cenas e as características de cada uma; 3) dos efeitos de 

mesa e de programas de edição: as formas empregadas; 4) das imagens expostas: o que elas 

exibem e de que modo são expostas; 5) dos possíveis efeitos de sentido produzidos pelas 

imagens: a informação que advém da construção de sentido que as imagens podem gerar. 

Para tanto, o trabalho fará, seguindo esta premissa semiótica, uma descrição e, 

concomitante a análise e a interpretação dos objetos, para respeitar o limite de páginas do 

artigo.   

                                                 
10

 Este conceito é operacional, em construção, pois vem sendo desenvolvido para a dissertação de Mestrado 

que um dos autores está desenvolvendo no Programa de Pós-graduação em Jornalismo da Universidade 

Federal de Santa Catarina, com defesa prevista para 2015.  

 

http://www.g1.com.br/
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No contexto da descrição geral, as informações foram praticamente às mesmas, o 

grande diferencial ficou exatamente nas imagens exibidas e divulgadas. No programa de 

televisão Fantástico, a emissora valorizou o material dedicando uma grande reportagem que 

trouxe não só as imagens de celular do linchamento (já publicadas pelo portal G1) que, por 

sua vez, também foram geradas por outros portais da internet, e republica o que os vídeos 

amadores
11

 exibiram. As imagens permitem ver a dona de casa Fabiane sendo carregada 

pelas mãos e pelos braços por moradores, arrastada por locais, sendo agredia e por 

momentos com o corpo inerte no chão de areia, enquanto se ouve as pessoas gritando que 

ela iria morrer. A reportagem também recorreu a vídeos familiares de Fabiane, entrevistas 

com a família da dona de casa e imagens (com passagem
12

 do repórter) no local onde a 

vítima foi encontrada (um local com lixo, lodo e restos de materiais como escadas de 

madeira quebradas, pedaços de portas e janelas, os conhecidos entulhos). A reportagem 

também mostrou uma entrevista com o administrador da página Guarujá Alerta e com os 

suspeitos de terem linchado a dona de casa, alguns deles escondidos por sombreamento, 

pelo rosto coberto e voz destorcida. Outro recurso da reportagem foi a de trazer o caso 

originário do retrato falado publicado para trazer a opinião das pessoas que não achavam 

que o retrato publicado se parecia com Fabiane, um modo de opinar sem que o programa 

assumisse o ônus da opinião. Aliás, é bom ressaltar que nas reportagens produzidas para a 

televisão aberta da RGT, em diferentes programas, em nenhum momento mostraram o rosto 

de Fabiane durante as agressões. Todas as cenas mais fortes e escrachadamente violentas, 

não foram mostradas na reportagem do programa Fantástico, elas foram amenizadas com 

efeitos de desfocagem da cena ou de indicação (insert curto), sem deixar a situação em 

evidência. O investimento na marca de veracidade se dá quando a reportagem recorre à 

remontagem do fato com as imagens do vídeo amador e, com sua presença física nos locais 

do linchamento. No G1, ela não tem o rosto coberto por efeito de edição, mas, na 

reprodução do Fantástico, eles distorcem a imagem do rosto, preservando a imagem da 

agredida, como se vê nos frames abaixo. Os cortes na televisão tentam reorganizar o fluxo 

informativo das cenas da internet. Para isso, cortes secos, cena parada ou freeze 

acompanhadas da explicação em texto de algumas cenas. A forma de narrar dos repórteres e 

                                                 
11

 A própria noção de amador e profissional está sendo repensada sobre a televisão quando se refere aos 

estudos sobre comunicação e mídia, pois, muitos autores não consideram estas imagens como amadoras e, 

sim, um fragmento da realidade exatamente porque elas ainda não sofreram um tratamento discursivo. Mas 

não se discutirá esta concepção neste artigo, portanto, mantém-se a noção de imagens amadoras para se referir 

àquelas que não foram produzidas por equipes profissionais de jornalismo.  
12

 Momento na reportagem na qual o repórter aparece no vídeo, trazendo uma informação importante ou 

fazendo a ligação entre um assunto e outro.  
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apresentadores na televisão para a cobertura do caso é mais sutil, preocupada em informar, 

sem usar as cenas de morte como ponto de partida. A espetacularização da TV é mais 

emocional e menos chocante, é voltada para o marido que perdeu a mulher inocente, as 

duas filhas de Fabiane que ficaram sem a mãe e a vítima inocente que morreu sem poder se 

defender.  

 

  

Imagem 3 e 4: Frames da reportagem do Fantástico, exibida em 11 de maio de 2014. 

Fonte: G1 (2014) 

 

Na internet, o cenário foi diferente, as cenas amadoras gravadas pelo celular foram 

aproveitadas com força e, numa das reportagens publicadas pelo site G1, no dia em que 

Fabiane morreu, percebe-se mais claramente a violência, a real situação do linchamento: 

havia cenas do espancamento, de agressões com pauladas e, até, agressões com roda de 

bicicleta e pessoas tentando passar por cima da agredida com as bicicletas. O vídeo 

publicado pelo G1 tem 1 minuto e 29 segundos e, antes de começar a exibição das imagens, 

um recado fixo na tela, por dez segundos, informa: Atenção, Imagens fortes. O restante do 

tempo exibe imagens do linchamento, com dezenas de moradores observando a agressão, 

mas sem interferir. As imagens são um pouco tremidas, em plano médio na sua maioria e, 

às vezes, aproximando-se quase em close dos ferimentos e do rosto da mulher agredida, 

com problemas de foco e de enquadramento (com pessoas passando na frente, gravadas de 

costas, pois acompanhavam o linchamento). Sem efeitos de edição, o corpo da mulher 

agredida aparece machucado, o rosto em evidência, mas, como as imagens eram ruins, 

tremidas e em movimento, há pouca nitidez. O fluxo frenético das imagens aliado à 

violência exibida já produzem um efeito de sentido de desconforto, de angústia, de 

ansiedade porque mesmo com esforço é difícil ver com nitidez o resultado das agressões, a 

confusão das imagens potencializa esses efeitos.     
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Imagens  5, 6, 7 e 8: Frames do vídeo postado no G1 no 05.05.2014. Fonte: G1 (2014) 

 

5. Considerações finais 

 

Este artigo propôs refletir sobre os efeitos de sentido da edição a partir da morte 

por linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. Na sociedade 

brasileira, as imagens brutas divulgadas na internet e a postagem sem apuração de um 

retrato falado deram início a uma longa discussão sobre o uso da internet na divulgação de 

informações. O repórter fotográfico Lucas Ninno, da United Press International (UPI)
13

, 

publicou uma artigo no qual fez uma reflexão sobre o peso de uma reportagem na dinâmica 

social, a partir do que aconteceu com a dona de casa Fabiane de Jesus:  

 

É bacana, é cool e faz bem pro ego possuir uma página "jornalística" 

influente, com milhares de seguidores, sentir o gosto do poder que isso te 

dá. Mas a influência de atingir tanta gente trás uma responsabilidade 

enorme. E aí você vê quem é quem. A falta de profissionalismo - e de 

jornalismo - fez com que a tal página, mesmo “sem querer, querendo”, 

sugerisse uma acusação da qual não tinha nenhuma garantia. E uma 

pessoa foi morta. (NINNO: 2014).  
 

Mas, para este artigo, mesmo sendo importante este enfoque, não é este o objetivo. 

Interessa aqui refletir sobre a edição, como ela potencializou a informação deste 

acontecimento na cobertura em duas mídias diferentes. A edição na televisão, já que não 

poderia recorrer às cenas mais fortes e nem obteve o ineditismo, tão pouco pode exibir o 

fato em tempo real (ao vivo), usou da reconstituição e de depoimentos para poder contar a 

história e chamar a atenção dos telespectadores. Em especial no programa Fantástico da 

Rede Globo, o fato e seus desmembramentos foi acompanhado por cerca de dez dias, 

trazendo, em cada edição, uma novidade. A análise mostrou que o espetáculo se construiu a 

partir do emprego do tom dramático dado a cobertura do acontecimento, com os 

depoimentos emocionantes de familiares e amigos, fazendo com que o público se 

identificasse com o caso através do engajamento emocional, da comossão. Porém, há de se 

                                                 
13

 Disponíveis no site www.olhardireto.com.br. 

http://www.olhardireto.com.br/
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ressaltar, o cuidado com a apuração sobre a informação e a diversidade de fontes trazidas 

pela emissora na reportagem. Mas, mesmo assim, a narrativa saiu direcionada, conduzindo 

a um juízo de valor sobre o fato ocorrido que, por si só, já é trágico e carregado de 

emoções. Esse modelo de edição refere uma prática no jornalismo, pois se acredita que as 

noticias de violência são importantes aos telespectadores. Negrini (2012) defende esse 

posicionamento quando diz que os assuntos que envolvem tragédia e morte geram interesse, 

a lógica maniqueísta e a apresentação dos casos em forma de novela, pois é preciso contar a 

história com uma narrativa que faça sentido. A edição no site jornalístico, por outro lado, 

apresentou o que a televisão não podia exibir, mas, mesmo assim, procurou seguir uma 

certa lógica narrativa, com um pouco mais de pudor que as imagens postadas no Youtube, 

esta sim, completamente livres de qualquer tipo de formativa, de censura ou de 

constrangimento. Em cada matéria do G1, foram mostrados detalhes mais aprofundados 

sobre o caso, cenas mais impactantes do linchamento, vídeos com aviso de “cenas fortes”. 

Estas edições amenizavam o impacto, pois, o aviso, de certa forma, preparava o público 

para ver uma realidade desconhecida aos olhos da televisão, que tentava capturar o interesse 

pelo absurdo e pela natureza violenta do fato.  

A internet, como se percebeu, trabalhou com recursos não utilizados pelas outras 

mídias. Na rede virtual não se teve pudor, as imagens fortes eram mostradas com o maior 

escracho, cada vez mais aproximadas, sem critérios, porque o compromisso era com as 

imagens, o “valor” das imagens, pelo seu impacto ou mesmo pela sua simples exibição. A 

não edição dos vídeos do Youtube, o cuidado restrito das narrativas do G1 e o tom 

dramático da televisão formam um conjunto de potencial emoção sobre o fato. Se, de um 

lado, a edição favoreceu a compreensão sobre a injustiça cometida para com a dona de casa, 

de outro, também começou a construir uma antipatia e um sentimento de justiça para quem 

teria cometido o crime. E, aqui, os casos se igualam. A mesma edição que potencializa a 

informação e, com ela, sugere que ações de punição e vingança não devam ser praticadas na 

sociedade, também ajuda a evidenciar a necessidade de se punir quem cometeu o 

linchamento, quem o teria incitado e, em nenhum momento, se questionou a publicação das 

imagens da forma como foram publicadas na internet. Sem dúvida, o jornalismo, cada vez 

mais, precisa refletir sobre o resultado ou impacto de sua produção. Mas, na 

contemporaneidade, o mais importante parece ser encontrar um equilíbrio entre a liberdade 

trazida pela internet e as consequências desta liberdade irrestrita para a sociedade e o 

jornalismo sério, ético e comprometido.  
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