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Resumo 

 

A proposta deste artigo é discutir qual telejornalismo queremos numa sociedade que se 

perde em valores éticos, que violenta os direitos de cidadania e liberdade e que, a despeito 

de tanta tecnologia na era da alta definição, retrocede culturalmente cada vez que uma dona 

de casa é arrastada pelos cabelos, espancada e morta sob os aplausos da multidão; ou um 

jovem é amarrado, nu, a um poste em praça pública. Para se discutir qual telejornalismo 

queremos, há que se debruçar sobre o jornalismo que fazemos. Na condição de testemunha 

ocular da história e instrumento ordenador do caos, o telejornalismo ao reportar os fatos 

“mais importantes do dia”, tem deixado passar a oportunidade de cumprir um papel social 

mais construtivo na formação da opinião pública.  
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Apresentação 

 

Caça às bruxas, justiça com as próprias mãos, linchamentos públicos, pessoas 

amarradas aos postes... são cenas bárbaras de violência que permeiam os livros de história, 

os arquivos de registros criminais, dossiês religiosos e relatos da intolerância racial, de 

gênero, de classes; ou são “retrancas” no espelho das últimas edições do telejornalismo 

nacional? Os dois. Assistimos, nos dias de hoje, imagens de um tempo que julgávamos 

medieval.  

No Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação que apresenta como tema 

central: Comunicação, Guerra e Paz – como não sentir o urgente chamado à reflexão sobre 

a cobertura dos recentes casos de linchamento público e violência urbana em nossas 

cidades? O tema suscita, sim, inúmeras discussões no campo das notícias de guerra, 

atentados, confrontos civis e tentativas de paz ao redor do planeta, é verdade. Mas nossa 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
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escolha de análise recai sobre o território da esquina, cenário de uma guerra sem bombas ou 

mísseis, e que devasta a dignidade humana num piscar de olhos.  

Analisamos reportagens telejornalísticas e comentários dos apresentadores. Hoje, 

notamos a chegada de um telejornalismo hi-tech nas principais emissoras da rede aberta, 

com inovações na forma. Em alguns casos saem as bancadas, entram cenários virtuais; 

recursos tecnológicos de ponta invadem os estúdios, facilitando a interação dos 

apresentadores aos grandes telões digitais, e, ainda, telejornalismo e entretenimento 

apresentam limites cada vez mais tênues.  

 

A cultura da mídia promove espetáculos cada vez mais sofisticados para 

conquistar audiências e aumentar o poder e o lucro da indústria cultural. A 

multimídia emergente, que sintetiza formas de rádio, cinema, noticiários 

de TV e programas de entretenimento, e o domínio crescente do 

ciberespaço tornaram-se espetáculos da tecnocultura. [...] O espetáculo 

midiático também se tornou um elemento determinante numa era de 

terrorismo e guerra (KELLNER, 2006, p.119-120).     

 

Se por um lado, é o caminho inevitável do mercado investir em tecnologia, com 

entradas ao vivo in loco dos lugares mais remotos, emitir sinais que navegam em ultra 

velocidade, apostar nas tecnologias 4K de captação e resolução de imagens para tornar o 

mundo mais perto e mais preciso digitalmente, por outro, há que se investigar uma possível 

morosidade sobre mudanças de conteúdo dos nossos telejornais. 

Críticas recorrentes sabatinam o telejornalismo dito popular, que privilegia a editoria 

de polícia. No entanto, essa linha editorial cresce em horas de programação de diversas 

emissoras, desde os anos 90. Argumenta-se contra o popularesco de uns, ou o elitismo de 

outros. Outras vezes, chavões e palavras de ordem contra a imprensa ganham as ruas em 

manifestações públicas. Mas afinal, sob qual ótica, efetivamente, devemos mirar no 

telejornalismo? A quantidade de notícias sobre a violência, ou a qualidade do jornalismo 

que reproduz a violência como espetáculo? 

 

Desde o momento em que reféns são entrevistados ao vivo, enquanto seus 

sequestradores apontam um revólver para sua cabeça, ou desde quando as 

lágrimas, os gritos e balbucios de feridos de morte ou em estado de 

choque começam a penetrar live as salas de estar, não se entrevistam, é 

verdade, cadáveres, mas sim pessoas fadadas a morrer e à beira da morte. 

Apresentar a morte para um público curioso, mostrando as faces nas quais 

ela se reflete, e fazendo audíveis as vozes que diante dela tremem, 

representa um dos excessos mais repugnantes da reportagem moderna 

(TÜRCKE, 2010, p. 13).   
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A proposta deste artigo é discutir qual (tele)jornalismo queremos, numa sociedade 

em guerra com seus valores, que violenta direitos básicos de cidadania e liberdade e que, a 

despeito de estar na era da alta definição tecnológica, tende a retroceder séculos, cada vez 

que uma dona de casa é arrastada pelos cabelos, espancada e morta sob os aplausos da 

multidão, ou um jovem é amarrado, nu, a um poste em praça pública.            

               

Tempos de intolerância  

 

Parte da nossa cultura foi sedimentada em ritos de morte como espetáculo, na 

selvageria pública dos poderes que viam, no martírio, a condenação exemplar. Mas a 

“malhação de judas” há algum tempo ultrapassa as alegorias do folclore para fazer ressurgir 

em nossos dias, não apenas nas entranhas dos territórios ocupados pelo crime, mas aqui, na 

esquina de nossas casas, um comportamento que desafia todos os princípios da razão.   

Foi por um “perfil” na internet que se leu a informação que levaria à sentença de 

morte da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, no Guarujá, Baixada Santista 

(SP). Com mais de 58 mil seguidores, a página “Guarujá Alerta” intitula-se “uma página de 

fatos, acontecimentos, notícias, reclamações e sugestões do morador e turista de Guarujá”3. 

A postagem divulgada na primeira semana de maio, mostrava o retrato falado feito 

pela polícia do Rio de Janeiro (RJ), em 2012, de uma suposta sequestradora de bebês, na 

capital fluminense. E a página da rede social do litoral santista anunciava, em 2014, que 

“uma mulher acusada de sequestrar crianças para rituais de magia negra” estava no 

Guarujá. O que se viu depois? Intolerância e ódio pelas ruas.    

Três meses antes, na cidade do Rio de Janeiro, também foi pelas redes sociais que 

tomou-se conhecimento de uma ação dos “justiceiros” da zona sul carioca, ao amarrarem 

nu, a um poste, um adolescente suspeito de furto. Uma moradora chamou a polícia, para 

prestar socorro e retirar o jovem daquela situação. Não sem antes fotografá-lo, ainda 

trancado ao poste por um cadeado no pescoço, e postar a foto na internet. 

Como o jornalismo absorve esses fatos e, então, os trabalha em notícia, em 

informação? Aqui, mais especificamente, interessa-nos observar como o telejornalismo 

reverbera essas questões. 

Apesar do crescimento no número de brasileiros com acesso à internet, a televisão 

ainda é o meio de informação preferido nacionalmente. É o que revelaram 76,4% dos 

                                                 
3 Disponível em < https://pt-br.facebook.com/GuarujaAlerta > Acessado em 15/07/2014.  
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entrevistados que participaram da pesquisa de hábitos de consumo de Mídia realizada no 

primeiro semestre de 2014, pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. “Nada 

menos que 97% dos entrevistados afirmaram ver TV, um hábito que une praticamente todos 

os brasileiros, com independência de gênero, idade, renda, nível educacional ou localização 

geográfica” (BRASIL, 2014, p.7). 

Os dados da pesquisa legitimam nosso interesse em estudar o telejornalismo, que já 

é revestido de credibilidade pelo senso comum. “Observamos que novos processos de 

comunicação estão sendo criados e que os relatos jornalísticos audiovisuais têm sido 

construídos em ambientes e linguagens híbridas que demandam investigações” (BECKER; 

MATEUS, 2010, p. 128). Nossa pergunta central é: como o jornalismo de TV tem se 

posicionado diante dos casos de intolerância e ódio?   

 

Manchetes de sangue    

 

A palavra linchamento tem origem por derivação ao nome do coronel Charles 

Lynch, que liderava uma organização para punir criminosos e legalistas, durante a 

Revolução Americana no século XIX. A “Lei de Lynch” desencadeava ações de ódio racial 

contra os índios e negros, nos Estados Unidos.  

Dois séculos depois, no Brasil, no dia 03 de maio deste ano, uma mulher, mãe de 

dois filhos, foi arrastada pelos cabelos e violentamente espancada, por centenas de pessoas, 

até perder a consciência e, ainda assim, continuar apanhando sob os gritos de “mata! 

mata!”, proferidos por homens, mulheres e crianças. A vítima chegou a ser socorrida e 

levada ao hospital, onde morreu dois dias depois. 

Em nosso país os linchamentos não fazem parte das estatísticas criminais dos órgãos 

de segurança pública, porque não estão tipificados pelo Código Penal, o que numa perigosa 

interpretação do senso comum poderia até sugestionar a equivocada ideia de que haja 

alguma legalidade em se fazer justiça com a próprias mãos.  

Na ausência dos registros criminais específicos, o Núcleo de Estudos da Violência, 

da Universidade de São Paulo (NEV-USP), há anos faz o levantamento dessas ocorrências, 

a partir de publicações na imprensa. De 1980 a 2006, foram noticiados 1179 casos – o que 
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significa dizer que estamos no escuro sobre o total real de linchamentos, já que ninguém faz 

ideia de quantos mais casos ocorreram, mas não foram noticiados nos jornais e telejornais4.     

Mas em 2014 a intolerância se alastrou de tal modo a assustar os prognósticos de 

qualquer pesquisador mais pessimista. Um recorde: 36 casos até a primeira semana de 

maio.   

 

A reportagem do Estado de Minas levantou, por meio de informações 

divulgadas em portais de notícias, 36 casos de linchamentos e 

espancamentos coletivos neste ano em 15 dos 26 estados e no Distrito 

Federal. Dezenove deles resultaram na morte da vítima. A média é de um 

caso a cada oito dias. A maioria absoluta aconteceu a partir de fevereiro, 

logo depois que um adolescente foi espancado por cerca de 15 homens e 

amarrado nu a um poste no Bairro Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, 

em 31 de janeiro, com repercussão nos portais de notícias e redes sociais. 

(ESTADO DE MINAS, 04/05/2014) 

 

Pesquisadores sugerem que o aumento no número de ocorrências poder ter sido 

motivado pela divulgação do caso do adolescente amarrado ao poste no Rio de Janeiro, que 

ganhou enorme repercussão na imprensa.  

Se a tese do NEV é de que quanto mais divulgação, mais linchamentos, os números 

confirmam: eram 36 registros até maio, e já são 50 vítimas de espancamentos, 

aprisionamentos e linchamentos, até julho, de acordo com pesquisa feita pelo canal G1, 

também em portais de notícias do país5.          

 

O linchamento tem caráter espontâneo e se configura em decisão súbita, 

difusa, irresponsável e irracional da multidão. [...] Esta age como se fosse 

uma espécie de segunda e coletiva personalidade dos indivíduos. É como 

se o indivíduo e sua razão fossem engolfados e dominados pela vontade 

coletiva e irracional da massa atuando em conjunto em função de 

objetivos propostos casualmente pelas circunstâncias (MARTINS, 1996, 

p.14).     

 

Entre os critérios que determinam nas rotinas de produção jornalística aquilo que vai 

ser notícia, é certo que estão os acontecimentos que fogem à normalidade. A violência bruta 

de um linchamento, parece-nos, inegavelmente, pertencer a esta categoria. No entanto, 

estariam os jornalistas imersos a tal cotidiano editorial de notícias sobre violência, a ponto 

de não mais categorizarem os linchamentos e outras manifestações de intolerância com um 

urgente sinal de alerta sobre a beira do caos ao qual nossa sociedade se precipita?  

                                                 
4 Disponível em <http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_content&task=view&id=741&Itemid=82 > 

Acessado em 15/07/2014 
5 Disponível em < http://g1.globo.com/politica/dias-de-intolerancia/platb/ > Acessado em 15/07/2014. 
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Em outras palavras, como é possível que linchamentos sejam apenas mais uma 

retranca entre as demais? Ou que mereçam comentários efusivos somente até a próxima 

ocorrência espetacular e que, em seguida, já não tenham mais a menor importância?  Para o 

filósofo Christoph Türcke (2010) estamos envolvidos a uma torrente de estímulos vindos 

dos meios de comunicação, dos quais não conseguimos escapar - mas que, sendo 

excessivos, acabam por eliminar nossa percepção.    

    

O bombardeio audiovisual faz os sentidos ficarem dormentes. As 

sensações criam a necessidade de outras mais fortes. A dose atual de 

imagens e sons de pessoas feridas, desfiguradas, aterrorizadas, fugindo de 

algo, sem roupa, as cenas de assassinato e de sexo, que já representam a 

normalidade no cenário dos programas, praticamente não mais podem ser 

percebidas senão como uma preparatória para novas doses aumentadas de 

excitação (TÜRCKE, 2010, p. 68)       

 

Em pauta, justiceiros e bandidos 

 

Era 31 de janeiro de 2014 quando o jovem suspeito de furto, no Rio de Janeiro, foi 

amarrado ao poste, por um cadeado de bicicleta. A imagem ganhou o mundo nas redes 

sociais e agências de notícias. Chegou aos noticiários de TV e inflamou opiniões, como a da 

apresentadora do Jornal do SBT, Rachel Sheherazade:   

 

Sheherazade: O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que em vez de prestar queixa 

contra os seus agressores, ele preferiu fugir, antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do 

sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a 

cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência 

endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso. A Polícia, 

desmoralizada. A Justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem, que, ainda por cima, foi 

desarmado? Se defender, é claro! O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima 

defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E aos 

defensores dos Direitos Humanos, que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço 

uma campanha: Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. (JORNAL DO SBT, 04/02/2014)   
 

Incontáveis foram as manifestações contrárias e também as de apoio aos 

comentários da jornalista e assim se multiplicaram discursos de toda sorte. Mas a bancada 

do Partido Comunista do Brasil (PC do B) recorreu ao Ministério Público Federal para 

denunciar Rachel Sheherazade pelo crime de incitação ao ódio – pedido que foi acatado em 

27 de março, estando o processo em curso.  

Interessante observar que enquanto o debate público girava em torno dos 

comentários da jornalista, dezenas de outras pessoas estavam sendo amarradas aos postes 
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em diversos estados da federação, sofrendo ameaças de linchamento, ou sendo 

deliberadamente espancadas nas ruas. 

Até que em maio, um desses casos saltaria dos becos e vielas do anonimato para a 

imprensa nacional. E como os telejornalistas emprestariam sua voz para representar o torpor 

social (ou não), ao noticiar a morte da dona de casa Fabiane de Jesus, vítima de 

linchamento no Guarujá?  

Os apresentadores do Jornal da Band, Ricardo Boechat e Ticiana Villas Boas, 

fizeram os seguintes comentários, após a exibição da reportagem sobre o linchamento na 

Baixada Santista:     

 

Boechat: Esse crime aí minha gente, tem tanta responsabilidade nele o autor do boato espalhado 

pela internet, assinou embaixo “Guarujá Alerta”, não sei o quê, quanto pessoas que mesmo em 

emissoras de TV estimulam a cultura da justiça com as próprias mãos. Isso está dentro do mesmo 

panorama que propicia, que estimula, que justifica linchamentos como nós andamos vendo 

recentemente em várias cidades do país, ou tentativas de linchamento. É hora dessas pessoas 

agora virem a público e dizer como se sentem diante da consumação de sua própria teoria na 

prática.   

Ticiana:  E para piorar, uma pessoa inocente.  (JORNAL DA BAND, 05/05/2014) 

No jornalismo do SBT Rio, a apresentadora Isabele Benito, assim manifestou-se 

após exibir a reportagem sobre o linchamento:  

Isabele Benito: Eu quero comentar duas formas sobre isso, primeiro eu vou falar diretamente com 

esses bárbaros, com esses animais que aparecem nessa imagem. Parece que estão comemorando, 

parece que estão felizes, tem crianças gritando, mulheres parecendo que estão numa festa, um 

verdadeiro circo de horror. Eu gostaria de perguntar para esses justiceiros que se dizem fazendo 

justiça com as próprias mãos, vocês agora que mataram uma inocente, que fizeram um crime - 

vamos deixar essa questão de fazer justiça com as próprias mãos de lado – vamos levantar a causa 

então, e eu quero a opinião do pessoal de casa aqui. Vocês que fizeram esse absurdo com essa 

mulher, vocês agora cometeram um crime com a pessoa errada, então vocês cometeram dois 

crimes: fizeram justiça com as próprias mãos e mataram uma dona de casa.  Vocês agora que 

compartilham dessa ideia de matar os outros na rua, tirem as camisas, tirem os sapatos e vão para 

o meio da rua da calçada de vocês e peçam aos outros justiceiros ‘me espanquem porque eu sou 

um animal’. Ah, você não faz isso, porque a pessoa que compartilha dessa ideia é um covarde, é 

um safado, é pior do que o assassino que está com uma arma na mão para te assaltar na esquina, é 

sim senhor. É pior do que o criminoso que nasce criminoso. [...] Vocês que se dizem dona de 

casa, que levaram seus filhos para ver uma mulher ser espancada, uma mãe de família ser 

espancada, vocês que incitaram as crianças, vocês que incitaram os maridos e os maridos que 

incitaram as suas mulheres a participar dessa coisa mais absurda, de umas das imagens mais 

tristes da história policial desse Brasil, eu peço para vocês, o que vocês merecem agora? Qual é a 

pena de vocês agora? Eu vou deixar essa pergunta no ar e eu quero a sua resposta aí de casa. 

Hashtag SBT Rio na tela. Eu quero a sua opinião, o que merecem? Eu tenho a minha opinião. Eu 

acho que eles merecem ser julgados como assassinos no banco dos réus, por um júri popular. Eu 

que não vou manchar a minha mão de sangue por pessoas que não valem a pena. (SBT RIO, 

05/05/2014)   
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Os pesquisadores Vizeu e Correia (2008) estão trabalhando o conceito de lugar de 

referência, para levar o telejornalismo à proximidade com os telespectadores, tal qual os 

espaços da família, dos amigos, da escola. Os autores estabelecem, ainda, quatro funções 

que seriam atreladas à prática do jornalismo: esotérica, pedagógica, de familiarização e de 

segurança. Aqui interessa-nos observar a função pedagógica, pela qual “a notícia faz uma 

mediação entre os diversos campos do conhecimento e o público” (VIZEU e CORREIA, 

2008, p. 19).  

Sob este prisma, a quem servem nossos telejornais? De um lado, uma opinião que 

sugere ser “compreensível” a ação de quem amarra pessoas aos postes, sob a alegação de 

agirem diante de um Estado omisso. Do outro, rebate um apresentador que dedica seu 

espaço de expressão para responsabilizar colegas de profissão pelos crimes cometidos nas 

ruas. E ainda, há quem diga, na bancada de um telejornal que, “para piorar” o linchamento 

“foi com uma pessoa inocente” – discurso que subliminarmente confere a suposta licença 

de que, se fosse culpada, se fosse bandida, a mulher poderia ser linchada.  

E ainda: de um lado, a justiça ocupa-se em processar uma apresentadora de TV por 

incitação ao ódio, a partir de seu comentário, quando na mesma emissora outra 

apresentadora conclama que os ditos “justiceiros” tirem suas camisas e peçam para serem 

espancados. Isabele Benito vai além, e quer saber a opinião dos telespectadores sobre a 

pena que deva ser aplicada àqueles que não fizeram nada para impedir o linchamento da 

dona de casa, no Guarujá. Em seus comentários, não há dificuldade em identificarmos um 

discurso exaltado e que atribui ao cidadão comum a prerrogativa de julgar.  

Há pelo menos duas décadas assistimos, sem alardes dos órgãos públicos, inúmeras 

cenas de violência em programas de jornalismo policial, transmitidas diariamente na rede 

aberta brasileira. Não raras vezes, cenas chocantes “ao vivo”, como o apedrejamento de 

uma mulher em Salvador (BA), em maio de 2013. As imagens foram exibidas no programa 

“Se Liga Bocão”, sob o comando do apresentador Zé Eduardo, exatamente um ano antes do 

linchamento do Guarujá.  

 

Zé Eduardo: Exatamente ao vivo por volta da 1h05 da tarde nós flagramos esse absurdo aí, óh. 

Essa mulher que vai apanhar no chão, ela ‘tá no chão, é uma mulher. Recebeu uma pedrada 

desse vagabundo de azul aí. ‘Tá vendo? Volta um pouquinho, Robson. Essa mulher, o nome dela 

é Cássia, ela é esposa ... ‘cadê a imagem lá, do Robson? Ela é esposa do cara que foi preso 

domingo, acusado de homicídio. O nome do cara é André. Vamos lá, já devia estar lá, joga a 

equipe de imediato. Olha lá a pedra como é que foi. O povo bateu nela, porque ela teria 

escondido o criminoso, por ser mulher do criminoso. Não é assim que se faz. Acabaram com ela, 

acabaram com a casa dela, porque disseram que ela não disse onde estava o criminoso. Ela aí, 
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óh, ao vivo, quando a polícia vai chegar e levantar essa mulher. ‘Bota o telefone da redação, se 

souber mais detalhes por favor, você de Dias D’ávila, liga para a redação. (SE LIGA BOCÃO, 

REDE RECORD – BA, 07/05/2013) 

 

Acreditamos ser profundamente necessário estimular as reflexões sobre o fio (tênue) 

que separa os discursos de intolerância e ódio, e as ações de justiçamento, da narrativa 

jornalística sobre esses crimes. À medida em que cenas de linchamento e apedrejamentos 

são narradas “ao vivo”; ou imagens captadas dos celulares de quem estava no cenário da 

barbárie, são amplamente reproduzidas em diversos telejornais, quais são os possíveis 

efeitos de sentidos gerados pela divulgação?  

Voltando ao caso da Baixada Santista, vamos analisar como foi a cobertura da 

prisão do primeiro suspeito de participação no linchamento de Fabiane Maria de Jesus, nos 

dois principais telejornais do país. São eles: o “Jornal Nacional” da Rede Globo, líder de 

audiência entre os concorrentes, e o “Jornal da Record”, exibido pela Rede Record, segundo 

lugar na pontuação do Ibope6. As reportagens foram ao ar no dia 06 de maio de 2014.  

 

- Reportagem: Linchamento do Guarujá no Jornal Nacional. 06 de maio de 2014.  

 

Cabeça/apresentador 

Heraldo Pereira  

A polícia de São Paulo prendeu, hoje, um suspeito de ter participado 

do linchamento de uma mulher, no Guarujá, neste fim de semana. A 

dona de casa e mãe de duas filhas teria sido confundida com uma 

suposta criminosa. 

Off 

 

 

sonora sem crédito 

(suspeito preso) 

sonora Cláudio Rossi 

(delegado) 

off 

sonora Maria José 

Bispo da Silva (amiga 

de Fabiane)  

off 

O suspeito chegou à delegacia sede do Guarujá no começo da noite, 

assim que a prisão temporária dele foi decretada. Segundo a polícia, 

ele confessou ter participado do linchamento de Fabiane. Ele aparece 

em imagens gravadas com um celular, batendo com um pedaço de 

madeira na cabeça da dona de casa, que está caída e indefesa. 

“Aconteceu e aconteceu, né. Não posso fazer mais nada”.  

“A impressão é que ali piorou a situação dela. O que colaborou e 

reforçou mais ainda de que seja ele esse principal autor desse 

homicídio”.  

No enterro de Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, indignação e dor.  

“O que fizeram não tem palavras, sabe. Destruíram uma família. 

Tiraram o direito de uma bebê crescer do lado da mãe”.  

Depois do enterro, parentes e amigos fizeram uma passeata pelo bairro 

de Morrinhos, onde Fabiane vivia, pedindo rigor nas investigações. 

                                                 
6 Disponível em < http://www.fenapro.org.br/relatoriodepesquisa.pdf > Acessado em 15/07/2014.   

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/cidade/guaruja.html
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sobe som  

 

off 

 

 

(repórter) Fabiana 

Faria Guarujá, SP  

 

sonora Luís Ricardo 

(delegado) 

 

off 

sonora Diego Scarpa 

(advogado)  

 

 

off 

 

sonora José Roberto 

Chiarella (especialista 

em direito digital)  

“Queremos justiça! Queremos justiça!”   

Fabiane foi espancada no último sábado pelos moradores da região. 

Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças que 

teve uma foto e um retrato falado publicados na página na internet 

“Guarujá Alerta”, mantida numa rede social. Segundo os 

investigadores, esse retrato falado foi feito há dois anos por policiais 

do Rio de Janeiro. 

PASSAGEM: O responsável pela página na internet prestou 

depoimento no final da manhã. Segundo o delegado, ele permitiu o 

acesso a todo o conteúdo publicado no site e, hoje mesmo, 

investigadores começaram a pesquisar as mensagens postadas para que 

a polícia possa esclarecer o caso. 

“É prematuro apontar responsabilidade penal para o mantenedor da 

página dentro da rede social. Ele foi ouvido como declarante. Ele não é 

suspeito, não é averiguado e não é testemunha.”  

Depois de prestar depoimento, ele deixou a delegacia sem mostrar o 

rosto. O advogado de defesa diz que o seu cliente vem sendo 

ameaçado. 

“Por enquanto, não gostaria de dar maiores informações, até mesmo 

em respeito à segurança dele, à privacidade da vida dele, quer está 

sendo atacada injustamente, tá. Em momento algum, será comprovado 

que ele postou, que ele incitou a população cometer essa barbaridade 

toda”.  

Para este advogado especialista em direito digital José Roberto 

Chiarella, apesar do Marco Civil da internet começar a valer só no 

final de junho, se for comprovada a responsabilidade do administrador 

da página, ele poderá ser penalizado. 

“A autoria ficou amplamente deflagrada. Nós sabemos quem fez a 

autoria. O que resta saber é se este ato efetivamente foi ilícito. Tanto 

civil, quanto penal. E a autoridade policial vai averiguar, nesse 

sentido.”  

 

Após a exibição da reportagem não houve comentários dos apresentadores sobre o 

caso. Vale a pena observarmos que todo o texto da reportagem e sua edição, conduzem para 

a prática de um telejornalismo factual, que se pretende objetivo, sem exposição de juízos de 

valor. No entanto, é justamente tal posicionamento na procura por distanciar o jornalista dos 

fatos, que revela, por sua vez, o perigo de não mais nos surpreendermos com a violência. 

Tratar este caso com normalidade cotidiana é também uma tomada de posição.  

A pergunta a se fazer é: por que reportar o linchamento de uma mulher que foi 

arrastada pelos cabelos no meio da rua, que foi brutalmente espancada (cujos ferimentos a 
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levariam à morte) por alguns homens, à vista de centenas de outras pessoas, entre mulheres 

e crianças a incentivar a ação hedionda, sem sequer questionar esse horror? 

A reportagem seguiu apenas o caminho oficial e mais convencional possível, 

inúmeras vezes visto nos telejornais: depoimento de suspeitos na delegacia, enterro da 

vítima, dor dos familiares, entrevistas com delegados e advogados. Nenhum feixe de luz, 

indignação, questionamento ou susto, sobre o comportamento social que se viu exposto 

naquele palco de cumplicidade dos que assistiram e incentivaram o linchamento.  

A condução da reportagem deu voz ao suspeito preso, o qual minimiza a barbárie ao 

declarar que “Aconteceu, aconteceu, né. Não posso fazer mais nada”. A escolha editorial da 

matéria foi ressaltar as investigações sobre as responsabilidades do dono da página da 

internet, pois além de ouvir seu advogado, foi ouvido um especialista em direito digital. E 

não um sociólogo, para alertar aos telespectadores sobre como reverter esse caminho da 

truculência medieval para o qual parte de nossa sociedade caminha dia após dia.  

Também não foi mencionada a informação de que na página “Guarujá Alerta” havia 

a suposição de que a mulher do retrato falado (e que sabemos, não era Fabiane de Jesus) 

estaria envolvida em rituais de magia negra. Essa suposição, é outro indicador de 

ignorância, que deflagra preconceitos e intolerância religiosa sem precedentes, aos 

seguidores de ritos e religiões de matrizes africanas. A reportagem do JN passa ao largo 

dessa discussão.   

Coincidentemente, foi exibida naquela mesma edição do “Jornal Nacional”, de 06 de 

maio, a reportagem sobre a inauguração da exposição inédita dos painéis Guerra e Paz, de 

Cândido Portinari, no Grand Palais, em Paris, e apesar do sugestivo tema da obra do pintor, 

nenhuma relação entre as notícias foi feita.     

 

- Reportagem: Linchamento do Guarujá no Jornal da Record. 06 de maio de 2014.  

 

Cabeça/apresentadores 

Celso Freitas 

 Adriana Araújo  

 

Boa Noite. O Jornal da Record começa com a notícia da prisão do 

primeiro suspeito de ter participado do linchamento de uma dona de 

casa no Guarujá, litoral de São Paulo.    

 

Uma barbárie inadmissível como nós mostramos ontem e agora os 

vídeos com as agressões vão ajudar a polícia a identificar os 

envolvidos.  

off 

 

 

Uma denúncia levou à prisão deste homem: Valmir Dias Barbosa usa 

um pedaço de pau para atacar a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, 

que já está no chão, desacordada.  
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(repórter) Emerson 

Santos / Guarujá, SP  

sonora Cláudio Rossi 

(delegado) 

off 

sonora  

 

off 

 

 

 

sonora protegida com o 

dono da página 

“Guarujá Alerta” 

 

off 

 

sonora Willian Neves 

(primo da vítima)    

off 

sonora Elediane Jesus 

Ribeiro (irmã da 

vítima) 

PASSAGEM: A polícia analisa as imagens para identificar outros 

agressores e mais cinco suspeitos estão sendo procurados. Eles 

aparecem nas gravações em vários momentos espancando Fabiane.  

 

“Ele não, é não procurou se eximir de qualquer responsabilidade. Foi 

conduzido para o distrito e confessou a sua participação”. 

 

Parentes contaram que a dona de casa havia acabado de sair da Igreja.  

 

“Ela tinha esquecido a bíblia dela, que foi até o primo dela que deu de 

presente”.   

 

A bíblia teria sido confundida com um livro de magia negra. E Fabiane 

apontada como a mulher descrita neste retrato falado, suspeita de 

sequestrar crianças. Um desenho, feito dois anos atrás pela polícia do 

Rio de Janeiro, sobre uma outra mulher, acusada de roubar um bebê. A 

confusão levou ao linchamento da dona de casa, no meio da rua.  

O responsável pela publicação na página da internet, “Alerta Guarujá” 

prestou depoimento hoje à polícia. Ele não quer mostrar o rosto, 

porque diz estar sendo ameaçado. Ele nega qualquer responsabilidade 

sobre o que aconteceu.  

 

“Nós não divulgamos com foto, simplesmente o retrato falado que 

hora depois, já confirmado com policiais que não existia nenhum tipo 

de sequestradora na cidade, já colocamos uma nota informando que 

não existia nenhuma sequestradora na cidade”.  

 

Mas outras páginas na rede social publicaram o alerta sobre uma 

suposta sequestradora que estaria no bairro. Fabiane Maria de Jesus 

morreu em consequência dos ferimentos depois de ficar dois dias 

internada. O corpo da dona de casa foi enterrado pela manhã.  

 

“Ela era uma pessoa boa, tinha amizade com todo mundo e cuidava 

das filhas dela, sem problema nenhum, não tinha briga com ninguém”. 

 

Na despedida, pedidos de justiça e paz.  

 

“Eu sinto muita dor. Imaginar que essas pessoas que bateram na minha 

irmã, estão hoje com a consciência pesada, porque tem filho e bateram 

na minha irmã, que tem duas filhas”.  

  

A reportagem da Record também acompanhou o factual do dia: a prisão do suspeito, 

o enterro da vítima, o protesto de amigos e familiares e o depoimento do dono da página 

nas redes sociais, que espalhou os boatos sobre a presença de uma suposta sequestradora de 

crianças num bairro da periferia do Guarujá. Não deu voz ao suspeito, mas ouviu o dono da 

página da internet. Não há entrevista com advogados ou especialistas, apenas o delegado 

responsável pelo caso.  

Em comparação à outra, a matéria traz uma explicação melhor sobre o retrato falado 

que levou à confusão com a dona de casa e menciona o assunto da magia negra, embora não 
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se proponha a tratar da questão da intolerância religiosa. No geral do texto, também se 

percebe uma tentativa em passar a imagem do jornalismo que se convencionou chamar de 

objetivo e imparcial.   

Destacamos, no entanto, o posicionamento da apresentadora que, ao chamar a 

reportagem, a nomeia como “uma barbárie inadmissível”. Um alento para o telespectador 

que compartilha do entendimento de que esta não pode ser apenas mais uma notícia jogada 

no liquidificador da rotina jornalística e deseja ver-se representado pelas emissoras que, 

afinal, são uma concessão pública, portanto, dos cidadãos brasileiros.  

No dia anterior, o “Jornal da Record” havia exibido a primeira reportagem sobre o 

linchamento. E os apresentadores assim comentaram, ao fim da notícia:  

 

Celso Freitas: Criminosa é a atitude das pessoas que praticaram agressão física, mas crime também 

é quem usa as redes sociais para publicar boatos ou inverdades, né, Adriana?  

Adriana Araújo: Era só um boato mas mesmo que houvesse alguma investigação real, um processo 

na Justiça contra essa mulher, essa atitude é uma barbárie que cada um de nós tem que ter a 

responsabilidade de condenar. Um crime absurdo! (JORNAL DA RECORD, 05/05/2014) 

 

Em que pesem todas as críticas que o jornalismo da Record recebe em função da 

linha editorial de programas como “Balanço Geral” (exibido localmente) e “Cidade Alerta” 

(exibido em rede nacional), foram os jornalistas do JR que chamaram a atenção pela atitude 

criminosa dos linchadores, dos que publicam e replicam falsas informações nas redes 

sociais e daqueles que incentivaram esse tipo de violência, pela ótica de que o linchamento 

é uma barbárie e que todos nós temos a responsabilidade de condenar.    

 

Breves considerações  

 

Os discursos sobre a violência na mídia, recebem de nossa parte, análises mais 

profundas, em tese de doutorado em andamento. Mas aqui, neste breve artigo, queremos 

apenas sinalizar algumas inquietações. 

Reconhecemos que os telejornais ditos populares são alvo constante de críticas, não 

sem razão, pelo excesso de exposição da criminalidade. São considerados calorosos demais, 

acusados de insuflar ainda mais a violência. Para essa afirmação ter procedência, há que se 

atestá-la com estudos científicos. Um levantamento contínuo de 1980 até hoje, feito pelo 

Núcleo de Estudos da Violência, da Universidade de São Paulo, acerca dos casos de 
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linchamentos no Brasil, estabelece uma relação direta entre a divulgação na mídia, e o 

aumento das ocorrências. 

Fato é, que desde o pioneirismo do “Aqui Agora”, nos anos 90 pelo SBT, seu 

formato (planos sequência nas reportagens, as narrativas ofegantes, o uso de imagens brutas 

e de imagens captadas por amadores) foi copiado por outras emissoras como Rede TV, 

Band, CNT e Record. E talvez esse modelo tenha causado profundo espanto aos 

telespectadores, por levar para a TV as cenas da periferia suja de sangue, a vergonha das 

polícias que matam e a criminalidade em todas as suas faces, colocando o podre e o feio da 

sociedade bem diante dos seus olhos.   

Por fim, os telejornais tradicionais renderam-se ao fato de que a agenda da 

segurança pública não pode mais ser exclusividade de notícias em tom policialesco. Hoje, 

vários comentaristas, alguns deles com carreira policial, fazem parte do staff de 

apresentação nos principais noticiários das capitais.    

O que este recorte de pesquisa investiga, prioritariamente, é que, a despeito de 

recentes inovações tecnológicas na transmissão das notícias e das visíveis modificações de 

linguagem na relação entre os próprios apresentadores e o público, o conteúdo das 

reportagens exibidas ainda repete antigos vícios. Em alguns momentos, como se nota, os 

telejornais nacionais estão presos à velha fórmula da superficialidade, incapazes de parar 

para respirar, suspirar ou, simplesmente, parar para pensar.  

Sim, os casos aqui relatados, do adolescente amarrado ao poste no Rio de Janeiro 

(RJ) e da dona de casa, vítima de linchamento no Guarujá (SP), receberam uma cobertura 

convencional. O primeiro, não fosse pelos comentários de Rachel Sheherazade, talvez nem 

tivesse alcançado visibilidade, e, ainda assim, é notório o desvio de atenção que se fez do 

fato concreto, para promover e então “linchamento midiático” da apresentadora do Jornal 

do SBT.  

O segundo caso, ainda mais grave, por terminar com a morte da vítima, foi narrado 

apenas como mais uma ocorrência de um crime, como tantos outros. Talvez até, se Fabiane 

Maria de Jesus não fosse uma dona de casa, mãe de dois filhos, jamais tivesse tal 

repercussão, corroborando com o pensamento daqueles que defendem a tese de que 

“bandido bom é bandido morto”.   

As reportagens aqui citadas sobre os dois casos, nos principais telejornais do país, a 

saber “Jornal Nacional” e “Jornal da Record”, não suscitam discussões e reflexões de cunho 

social sobre a selvageria de nossos dias. O telejornalismo, que roga para si a condição de 
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testemunha ocular da história e instrumento ordenador do caos, ao reportar os fatos “mais 

importantes do dia”, para sua audiência fiel, deixa passar a oportunidade de cumprir um 

papel social efetivamente mais construtivo na formação da opinião pública.  

Limitar-se a repetir o velho cardápio das mesmas editorias, com um texto 

meramente descritivo dos acontecimentos, sem qualquer chamamento ao debate, à crítica e 

à reflexão, não nos parece, mais, ser suficiente para dialogar com uma sociedade que se 

transfigura, a olhos vistos, na contemporaneidade. E aí não estamos falando apenas de 

cenários virtuais, mas sim, das relações humanas que modificaram-se a tal modo, vitimadas 

por inúmeras crises, entre as quais, a crise da representatividade, crise de valores e agora, a 

crise da razão.  

Nessa guerra, talvez o erro seja pensar em se defender com todas as armas. Quem 

sabe a saída esteja, justamente, em atacar: levar a comunicação ao ataque, para promover a 

paz.  
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