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Resumo 

Como se posiciona o telejornalismo tradicional diante da dúvida, da controvérsia e da 

incerteza, marcas dos tempos atuais? A grande mídia já não pode mais ignorar os 

comentários dos espectadores mais atentos, ou mais desconfiados. Especialmente em casos 

de grande comoção pública, como o da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago 

Andrade – atingido por um rojão no dia 06 de fevereiro de 2014, enquanto filmava uma 

manifestação no Centro do Rio de Janeiro –, a população tem utilizado as redes sociais para 

fazer circular contradiscursos, colocando em dúvida as versões oficiais da mídia 

hegemônica. 
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O cúmulo do sentido 

Além do ordenamento, a (rica) indeterminação do sentido faz com que a experiência 

de relacionamento com o real (e, paralelamente, a cultura) demande a necessidade de uma 

forma de coerência das representações. Surge aí a ideologia como polo irradiador de 

decisões essenciais sobre axiomas da realidade. Na ideologia, a forma de coerência se 

utiliza da unidade lógica para demonstrar ao indivíduo que o mundo é transparente à razão 

universal. Dessa forma, “a dimensão ideológica procura constituir a consciência do 

indivíduo de tal maneira que se resolvam imaginariamente as diferenças, as perigosas 

indeterminações de sentido, que se evite a sedução – o desvio do caminho da verdade”.  

(SODRÉ, 1983: 67) 

Na profilaxia dessas “indeterminações de sentido”, a televisão, cúmulo do sentido, 

incorre na integração de diferentes lógicas, como a discursiva, a econômica e a tecnológica, 

por exemplo. É aí, nesta “unificação lógica”, que ela se inscreve na esfera da ideologia: 

como exibidora de um real homogêneo, como programadora de uma visão unívoca do 

mundo. Um mundo cuja cultura, modernamente, se realiza no interior de um conjunto de 

processos e de mecanismos destinados a conduzir os indivíduos.  
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Sendo a cultura um conceito historicamente associado à ideia de uma operação 

semiótica que possibilite a apreensão do real através da formulação de verdades universais 

promotoras de um suposto ordenamento de sentido; e sendo ela realizada modernamente no 

interior da ideologia que visa a “condução do real”, temos aí uma aproximação com a 

estrutura coercitiva que caracteriza o poder. Um poder aqui entendido sob as perspectivas 

do contrato social hobbesiano (resultado de uma delegação social que privilegia atores em 

vez de autores) e da conjugação dos saberes de dissimulação e simulação maquiavélicas. 

Em sua análise sobre as mutações culturais na contemporaneidade, Muniz Sodré diz que 

[...] o poder não se define pela capacidade intrínseca de realizar ou fazer, mas pela 

força extrínseca de mandar fazer [...] o poder busca fazer crer que seu lugar é 

suficientemente real para determinar o que deve ser considerado real ou irreal, 

incluído ou excluído, admitido ou negado. Nesse nível, poderoso é aquele que 

detém as aparências de controle da relação entre o determinado e o indeterminado. 

Assim, além do sentido de “fazer”, a palavra “poder” inscreve também o de 

“magia”. Todo poder é de fato “mágico”, no sentido de que se empenha em 

convencer os sujeitos de sua absoluta realidade. (SODRÉ, 1996: 59) 

 Não há dúvida de que, em relação à televisão brasileira, há uma clara delegação de 

controle social operada pelo público-povo e pelas próprias organizações do Estado em 

relação às emissoras abertas e canais fechados. Esta delegação pode ser verificada em 

episódios de alta midiaticidade, como no “caso Tim Lopes”. Pode parecer, à primeira vista, 

que a TV teria o poder de polícia, o poder jurídico, o poder de construção/execução de 

cidadania ou o poder de exteriorizar as táticas de vigilância social quando, na verdade, seu 

poder é o de pautar, direcionar e mesmo determinar quais devem ser as ações policiais, 

jurídicas e cidadãs.  

Não há dúvidas, trata-se de um poder “extrínseco” e “mágico”. E o exercício desse 

poder funciona: foragidos são presos, leis são debatidas, acessos a direitos mínimos são 

efetuados e arquivos (autorizados) são coletivizados. Mas celas, plenários, favelas e 

memória coletiva só cabem na tela como figuras, não como objetos concretos ou caminhos 

de busca percorridos. Nela, o que se aprisiona, se legisla, se constrói e se coletiviza é 

mesmo o sentido. Um sentido que, enquadrado, busca organizar simbolicamente o caos 

concreto do vivido nas transgressões, obediências, riquezas, misérias e memórias do 

(inesperado) ser humano. 

Quando aventura o seu poder na esfera da execução direta, a televisão incorre em 

fenomenais ‘batatadas’: a morte trágica do jornalista Tim Lopes, no dia 2 de junho de 2002, 

é o grande exemplo de uma delas. Travestido de investigador de polícia, o repórter da Rede 

Globo foi massacrado durante uma tentativa de denunciar, sob a forma de matéria 
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jornalística, os desmandos do tráfico de drogas. Imediatamente, a emissora tratou de 

alardear o poder paralelo dos traficantes no estado do Rio de Janeiro, poder que havia 

executado Tim Lopes. O sentido claro que a emissora imprimiu à noção de poder restringiu-

se à questão do poder de Estado/polícia versus poder paralelo do tráfico. O sentido de seu 

próprio poder, o poder de determinar a prisão do traficante (Elias Pereira da Silva, o “Elias 

Maluco”) responsável pelo assassinato do representante da emissora, o poder de determinar 

que algo fosse feito contra a oposição a seu poder, foi dissimulado por um “clamor público” 

explicitamente produzido pelas empresas das Organizações Globo e abarcado por outras 

empresas de comunicação de massa.  

Esta dissimulação (ato de afirmar como inexistente algo que existe) se refere ao fato 

de a emissora ter simulado (ato de afirmar como existente algo que inexiste) a urgente 

necessidade de captura de Elias Pereira da Silva, de ter produzido um enunciado que fosse 

incorporado pelo corpo da sociedade. Ou seja: enquanto o traficante massacrava indivíduos 

que não a representavam (Tim Lopes foi morto como dezenas de vítimas de Elias Maluco), 

sua captura não precisava de atribuição de sentido, coisa que só aconteceu depois que o 

traficante desafiou o seu poder. 

Na verdade, o assassinato do jornalista pode ter vários sentidos: falência e/ou 

conivência do Estado com bandidos, exacerbação da crueldade em nome do lucro 

financeiro, instauração de códigos autônomos pela população excluída, etc. Mas ele 

também pode significar um desafio explícito ao chamado quarto poder jornalístico, pode ser 

o franco descaso contra as regras (“a Globo pode tudo”, dizem) de instituições 

gerenciadoras da coesão simbólica da sociedade, pode afirmar uma assustadora e concreta 

autoridade independente, pode gritar “aqui mando eu!” mais alto que a transmissão via 

satélite. Pode desafiar um dissimulado poder paralelo extrínseco ratificando um afirmativo 

poder paralelo intrínseco. 

 Inicialmente surpresa com o desafio explícito do traficante, a primeira “saída” da 

Rede Globo foi a de utilizar a forma discursiva que mais domina: a do gênero dramático. A 

edição do Jornal Nacional que noticiou a morte de Tim Lopes foi encerrada pelo 

jornalista/apresentador William Bonner de forma análoga à que o diretor/ator Jorge 

Fernando tradicionalmente encerrava as comédias farsescas que, durante os anos 1980 e 90, 

assinava na faixa das novelas “globais” das dezenove horas: um texto de efeito termina de 

ser dito (William Bonner exalta o heroísmo de Tim Lopes / protagonistas exaltam a vitória 

do bem contra o mal) enquanto a grua sobe ao mesmo tempo em que a câmera faz zoom 
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out; mostra-se o corpo de personagens (jornalistas / atores) com seus figurinos 

cuidadosamente pensados (jornalistas de preto / atores fortemente caracterizados) e deixa-se 

vazar o cenário (redação / cenário) enquanto todos batem palmas; a câmera reverte para 

zoom in e para em uma situação marcante, invariavelmente de alegria (foto de Tim Lopes 

sorrindo / atores se cumprimentando ou de mãos dadas). 

Da indeterminação, vem a necessidade de um ordenamento que administre a 

contingência social: a atribuição de sentido ordenador que produza enunciados eficazes é a 

finalidade da abordagem do telejornal. Para produzir enunciados é preciso gerar sentido, 

estabelecer diferenças. Para que os enunciados sejam estratégicos no funcionamento da 

sociedade, é preciso que o sentido estabeleça um limite aprisionante. A televisão, 

tautológica por excelência, aprisiona (enquadra) o real para poder aprisioná-lo (enunciá-lo), 

repetindo o que determina (o sentido que dá) para determinar a repetição (a estabilidade que 

a mantém). E é, por isso, um elemento fortíssimo de cultura. 

Contudo, com a crise das formas tradicionais de jornalismo e a consolidação da 

internet como espaço de busca e troca de informações, torna-se necessário refletir sobre a 

especificidade da notícia (especialmente no meio televisivo) enquanto estratégia de 

construção e comunicação do acontecimento. Neste cenário, é fundamental considerar 

algumas questões de ordem prática, a saber: os tradicionais produtores de informação ainda 

podem determinar, em última análise, o que é ou não uma notícia? “A corporação 

profissional a que pertencem ainda detém o controle absoluto sobre o produto básico do 

discurso informativo?” (SODRÉ, 2009: 23).  

 

“And that’s the way it is” 

A morte do jornalista norte-americano Walter Cronkite (1916-2009), âncora do 

jornal da noite da rede CBS (CBS Evening News) durante 19 anos, entre as décadas de 1960 

e 1980, e apontado como o principal responsável pelo programa ser o noticiário de maior 

audiência dos Estados Unidos na época, levou o jornalista Lawrence J. Magid a produzir 

uma reflexão, um tanto nostálgica, é verdade, sobre o que chamou de “um mundo sem o Tio 

Walter”. Citado em diversas pesquisas de opinião como o homem de maior credibilidade 

dos EUA, Cronkite foi eleito, em 1972, “o homem mais confiável da América”. Desbancou 

políticos, líderes religiosos e heróis desportivos, tendo, inclusive, desempenhado papel 

crucial ao virar a opinião pública norte-americana contra a Guerra do Vietnã. Na ocasião, o 

então presidente Lyndon B. Johnson supostamente teria dito: “se eu perdi Cronkite, perdi 

metade da América”, numa clara referência à confiança que o povo depositava nas opiniões 
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do jornalista.
4
 Ao final de cada noticiário as palavras “and that’s the way it is” (“e é assim 

que as coisas são”, em tradução livre), que só poderiam mesmo ser pronunciadas por um 

profissional de tamanha reputação, a ponto do atual presidente dos EUA, Barack Obama, ao 

saber da sua morte, ter afirmado: “ele era alguém em quem nós podíamos confiar, uma voz 

de certeza num mundo incerto”
5
.  

O texto assinado por Larry Magid não deixa dúvidas quanto ao caráter mítico do 

âncora da CBS, ícone que marcou o padrão jornalístico de uma época. Mas os tempos do 

“Tio Walter”, apelido carinhoso pelo qual era conhecido, já se foram. Magid diz ao mesmo 

tempo invejar e se preocupar com os jovens que estão crescendo na era da internet. Inveja-

os por terem acesso a uma mídia diversificada, com notícias, informações e opiniões de um 

enorme número de fontes, de modo que não precisam se preocupar por estar consumindo 

notícias filtradas por uma elite de jornalistas que trabalha para uma das poucas redes de 

transmissão ou um dos poucos jornais locais existentes, como acontecia nas décadas de 

1950-70. Além disso, reconhece, hoje os consumidores também podem ser produtores em 

blogs, redes sociais e canais como YouTube e Twitter. No entanto, afirma: “quando olho 

para trás na carreira de Walter Cronkite, que morreu na última sexta-feira, também me 

preocupo se os jovens estão tendo dificuldades para obter fontes confiáveis de notícias e 

informações”
6
. Afinal, conclui Magid,  

a força da internet como fonte de notícias também é a sua fraqueza. Nós nunca 

iremos ou devemos retornar aos tempos de apenas um punhado de meios de 

comunicação, mas a diversificada paisagem midiática de hoje e especialmente a 

internet trazem novos desafios para os consumidores de notícias.
7
  

Segundo o jornalista norte-americano, uma das coisas que ele amava no telejornal 

apresentado por Walter Cronkite era o fato de ele ser assistido por um percentual tão alto da 

população que criava uma experiência compartilhada:  

Quando ouvíamos o Walter nos dizer “é assim que as coisas são” nós tínhamos algo 

sobre o qual todos poderiam falar no dia seguinte. Todos nós sabíamos que era 

verdade, mesmo que nem todos concordassem sobre como deveríamos interpretar as 

implicações do que Cronkite nos dizia ter acontecido.
8
    

                                                 
4 Informações publicadas no site da BBC Brasil por ocasião da morte de Walter Cronkite, em 17 de julho de 2009. 

Disponível em: www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/07/090717_morrecronkite_np.shtml. Consultado em: 28 de 

fevereiro de 2014.   
5 Folha de S. Paulo, 18 de julho de 2009. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1807200905.htm. 

Consultado em: 28 de fevereiro de 2014. 
6 MAGID, Larry. “We need critical thinking in a world without Uncle Walter”. Publicado em 21 de julho de 2009. 

Disponível em: http://www.safekids.com/2009/07/21/we-need-critical-thinking-in-a-world-without-uncle-walter/. 

Consultado em: 28 de fevereiro de 2014.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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Se não é possível afirmar que toda a América compartilhava aquela mesma 

experiência midiática, Magid ao menos tinha a certeza de que dentro da sua família todos a 

compartilhavam: “provavelmente porque tivemos apenas um aparelho de TV, uma 

assinatura de jornal e nenhuma internet”
9
. O jornalista lembra que a sua família, assim 

como a maioria das famílias daquela época, tinha o hábito de se reunir para jantar todas as 

noites, sem que a TV estivesse ligada ou que houvesse algum tipo de dispositivo móvel 

com o qual pudessem trocar mensagens com pessoas de fora da casa. O telefone fixo, 

quando o possuíam, não costumava tocar na hora do jantar. Assim, “as únicas pessoas que 

podíamos ouvir e com as quais podíamos conversar éramos nós mesmos”
10

. Magid 

esclarece, no entanto, que não pretende voltar ao passado e que tampouco acredita que 

algum dia existirá – ou que deva existir – outro “homem mais confiável da América”, como 

o foi Walter Cronkite. No entanto, chama a atenção para a importância de se voltar o olhar 

para o que talvez falte à medida que a sociedade caminha para frente, não para repetir o 

passado, mas para garantir um futuro melhor: 

Sem um âncora de notícias quase universalmente respeitado para nos dizer “é assim 

que as coisas são”, nós temos que descobri-las por nós mesmos. Não é que não 

tenhamos recursos – nós temos mais do que nunca e esse é um bom negócio. Mas 

há mais pressão em nós para que pensemos criticamente sobre o que vemos, 

ouvimos, lemos e falamos.
11

  

Ou seja, para Magid, o contexto atual demanda não só uma maior atenção para com 

as fontes, mas que se aprenda a pensar criticamente a respeito do que cada um publica (ou 

posta) em um universo em que todos são potencialmente escritores, fotógrafos e 

cinegrafistas, consumindo e produzindo conteúdos. Além disso, deve-se ter em mente que, 

se durante décadas o público confiou quase que cegamente na imprensa, não se pode dizer o 

mesmo dos últimos anos, nos quais os índices de confiança no noticiário têm sofrido 

grandes oscilações. Não se pode afirmar que este cenário esteja relacionado à perda de 

profissionais célebres como o “Tio Walter”, isto é, jornalistas acima de qualquer suspeita, 

que teriam deixado um vazio de certezas na cabeça do público.  

Trata-se, sim, de um sentimento constante de desorientação informativa, provocado 

sobretudo pela abundância noticiosa. É o que afirma Carlos Castilho, ao comentar que, 

especialmente na cobertura de eventos que provocam comoção pública – como a morte do 

cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, atingido por um rojão no dia 06 de 

                                                 
9 MAGID, Larry. “We need critical thinking in a world without Uncle Walter”. Publicado em 21 de julho de 2009. 

Disponível em: http://www.safekids.com/2009/07/21/we-need-critical-thinking-in-a-world-without-uncle-walter/. 

Consultado em: 28 de fevereiro de 2014. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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fevereiro de 2014, enquanto filmava uma manifestação no Centro do Rio de Janeiro –, cada 

versão sobre o fato pode rapidamente se tornar viral na internet, não sendo mais possível 

falar a partir de um único enfoque ou abordagem. Deste modo, afirma Castilho: “a dúvida e 

a incerteza passam a ser as sensações mais comuns em quem assiste a telejornais, lê 

revistas, jornais e paginas Web”. Contudo, sentencia o autor: “a maioria das pessoas não 

gosta de conviver com a dúvida e a incerteza porque isso as obriga a pensar e admitir que os 

outros podem ter mais razão”.
12

  

Em sua tese de doutorado, Ana Paula Ribeiro desenvolve a hipótese central de que 

foi com base no modelo norte-americano – caracterizado pela centralidade dos conceitos de 

objetividade e imparcialidade – que “a imprensa (e a mídia jornalística em geral) se 

constituiu como um dos principais campos discursivos do nosso tempo, fundando sua 

legitimidade social e sua deontologia”. (RIBEIRO, 2000: 7) A autora reconhece que o 

“mito da objetividade” teve a sua hegemonia já bastante criticada por teóricos de 

informação e jornalistas, contudo, afirma que a ideia de objetividade ainda é uma das 

principais responsáveis pela receptividade que o jornalismo tem:                                         

“a mídia espetaculariza, fragmenta, pulveriza – profundamente marcada que está pelos 

procedimentos da contemporaneidade – mas também resguarda a legitimidade da 

representação objetiva”. (RIBEIRO, 2000: 10) 

Sylvia Moretzsohn concorda, e vai a fundo na discussão ao falar de uma espécie de 

crença seletiva na grande imprensa:  

os que se creem muito críticos costumam dizer que não acreditam na grande 

imprensa, mas utilizam essa fonte quando surgem informações que lhes 

interessam. Não deixa de ser engraçado, mas é pior, porque demonstra que 

acreditam apenas no que lhes ajuda a confirmar seus preconceitos. E é trágico, 

porque assim nunca serão capazes de aceitar nada que não corrobore suas crenças.
13

 

Logo, diante das inúmeras versões e especulações sobre um mesmo fato e, 

acostumados com os anos de certeza e tranquilidade informativa proporcionados pelos 

muitos “tios Walters” da grande imprensa tradicional – aqueles capazes de reestabelecer a 

ordem e a segurança, apresentando a verdade dos fatos –, muitos acabam aderindo à versão 

oficial da mídia hegemônica, deixando-se levar por um jornalismo que atropela a dúvida e a 

incerteza. Um jornalismo que se apressa em minimizar controvérsias e apresentar culpados 

                                                 
12 CASTILHO, Carlos. O questionamento da confiança na imprensa. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/posts/view/o_questionamento_da_confianca_na_imprensa. Consultado em: 12 

de fevereiro de 2014.  
13 MORETZSOHN, Sylvia. Duas faces da barbárie cotidiana. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/duas_faces_da_barbarie_cotidiana. Consultado em: 11 de fevereiro 

de 2014.  
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e responsáveis exclusivos, deixando de lado os componentes político, econômico, social, 

histórico e cultural que não poderiam ser ignorados. Para todas as questões, uma resposta 

simplista, que abre mão da multiplicidade de versões para um mesmo fato. Um sonoro “é 

assim que as coisas são”, ainda hoje capaz de acalmar os ânimos de grande parte da 

população.   

Entretanto, lembra Castilho, se a imprensa alimentou durante décadas essa 

confortável posição do público, ao lhe prometer somente a verdade – sendo esta uma 

necessidade comercial, uma vez que as pessoas pagam pela verdade, mas dificilmente 

fariam o mesmo com a dúvida –, hoje é impossível oferecer a certeza absoluta: 

Não há como se prometer algo que não existe. Se há um equívoco na postura da 

imprensa, este é o de induzir o público a acreditar que existe algo inquestionável 

quando o mais adequado seria assumir a relatividade de todos os depoimentos, 

fotografias e vídeos.
14

  

Castilho finaliza a sua reflexão afirmando que a imprensa deveria aproveitar a 

confiança que ainda tem junto ao público para mostrar-lhe como conviver com a dúvida, a 

controvérsia e a incerteza, que são marcas dos tempos atuais. Mas os desdobramentos do 

caso da morte do cinegrafista não deixam dúvidas quanto ao poderio e a ainda forte 

penetração da grande imprensa tradicional. A despeito das muitas dúvidas e especulações 

que tomaram as redes sociais, pondo muitas vezes em xeque a versão dos veículos 

tradicionais, a resposta veio rápida e certeira. Atenta aos comentários, às versões, às 

suposições, às dúvidas e aos questionamentos que fervilhavam no Twitter e Facebook, por 

ocasião da prisão de um suposto responsável por ter acendido e soltado o rojão que veio a 

matar o cinegrafista, a grande mídia e, mais especificamente, o Jornal Nacional apressou-se 

no esclarecimento das imagens e, por conseguinte, dos fatos, insistindo em sua “verdade” 

para que não pairasse qualquer tipo de dúvida na cabeça do telespectador.  

Apresentador: Na internet, em redes sociais, circulam mensagens que põem em dúvida 

a identificação de Caio como a pessoa que posicionou o rojão. A pedido do Jornal 

Nacional, o perito Nelson Massini examinou as imagens que levaram a polícia até o 

autor confesso. 

[...] 

Nelson Massini destacou a presença de pelo menos quatro elementos que, para o perito, 

permitem a identificação de Caio: um relógio, uma pulseira, a calça desbotada e o tênis. 

Repórter: Em todas as imagens o Caio aparece com um relógio no braço direito? 

Perito: Nós destacamos isso, quer dizer, aparece com esse relógio, uma pulseirinha preta 

no outro braço. Na cabeça, a gente não pode dar os detalhes da cabeça porque ele está 

                                                 
14 CASTILHO, Carlos. O questionamento da confiança na imprensa. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/posts/view/o_questionamento_da_confianca_na_imprensa. Consultado em: 12 

de fevereiro de 2014.  
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com um pano preto. Na calça, esse descolorido da calça é muito evidente na perna 

esquerda. E um tênis que, inclusive, foi apreendido no local, na casa dele. 

O perito também comparou a cor da pele, nas imagens registradas na Central do Brasil e 

na foto tirada após a explosão. 

Perito: Se percebe que ele é moreno, e que aqui nestas imagens aparece um pouco mais 

claro até por conta da claridade. Há fotos que são em ambiente fechado, a claridade é 

diferente e a imagem também foi bem captada de maneira diferente. Então, essa variação 

de cor de pele também é possível. Mas não há dúvida, por outros elementos, não é só a 

coloração de pele que está sendo avaliada, por outros elementos, não fica dúvida de que 

esse que aparece correndo é o mesmo que aparece dentro da Central do Brasil. 

Nós também mostramos a Nelson Massini outra imagem, publicada em redes sociais. 

Um homem de jeans e camisa cinza aparece em frente a PMs. Na internet, ele é apontado 

como a pessoa que aparece correndo depois de lançar o rojão. 

Repórter: Professor, e essa outra pessoa aí, que aparece conversando com policiais 

militares. Tem as mesmas características do Caio? 

Perito: Não, esse está até mais simples porque já se vê que o sapato é de uma coloração 

diferente, a calça tem um formato e descolorida, diferente. A camisa é cinza, mas é um 

cinza homogêneo, por igual, não tem a transpiração impregnada aqui na camisa. O 

cabelo, o corte é diferente, e a ausência do relógio. Então, esse aqui, a cor de pele é bem 

mais branca do que aquele outro, apesar da iluminação. Esse aqui, facilmente, a gente 

pode dizer que não tem nenhuma ligação com aquela imagem que nós temos 

anteriormente. 

Repórter: Não é o Caio? 

Perito: Não é o Caio. 

Apresentador: Um homem se identificou nas redes sociais como a pessoa que aparece 

falando com policiais, na última imagem mostrada nesta reportagem. Diz que se chama 

Tomaz Cesario Alvim Martinelli e que estava na manifestação de quinta-feira passada. 

Afirma também que, no momento em que a imagem foi registrada, estava pedindo à 

polícia que parasse de atirar bombas de gás lacrimogêneo na direção das pessoas que  

ajudavam o cinegrafista ferido. E se queixou do uso da imagem dele de forma imprópria. 

A gente lembra que Caio de Souza já tinha admitido à repórter Bette Lucchese que foi 

ele quem acendeu o rojão.
15

 (grifos nossos) 

No ar desde 1969, o Jornal Nacional foi o primeiro programa transmitido em rede 

nacional na televisão brasileira, transformando-se rapidamente no principal telejornal do 

Brasil. Apesar de ter perdido quase um terço da sua audiência nos últimos dez anos, o 

telejornal da Rede Globo ainda é líder do setor, acumulando uma audiência maior do que a 

obtida pela soma das audiências de todos os seus concorrentes. Além disso, em pesquisa 

recente da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o Jornal 

Nacional foi classificado como o programa mais assistido de segunda a sexta-feira em todo 

o Brasil, com média de 35,1% de citações entre os entrevistados que assistem televisão, 

superando até mesmo as famosas telenovelas da emissora carioca. Quando a pergunta 

restringiu-se aos telejornais, novamente foi o mais citado, com média de 45,0% em todo o 

país. Para se ter uma ideia, o segundo telejornal mais citado, o Jornal da Record, teve média 

de 16,0% na mesma categoria. (SECOM, 2014: 28-30).  

                                                 
15 Jornal Nacional, TV Globo, 13 de fevereiro de 2014. 
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Na reportagem que foi ao ar no dia 13 de fevereiro de 2014, uma semana depois de 

ocorrido o fato, são recorrentes as referências às mensagens que circulavam nas redes 

sociais, conforme destacado na matéria acima transcrita. Logo, como adverte Ignacio 

Ramonet, vale atentar para o fato de que “quando os rumores sobre uma informação que 

parece real se multiplicam, significa que ela simplesmente não é fiável”. Donde se conclui 

que “hoje estamos num sistema em que há muita informação, mas também há enorme 

desconfiança no que concerne a ela”. (RAMONET, 2013: 93) 

Deste modo, fica evidente que a grande mídia já não pode mais ignorar os 

comentários dos espectadores mais atentos, ou mais desconfiados. Sobretudo em casos de 

grande comoção pública como esse – no qual, para além da morte de um profissional de 

imprensa, há fortes conflitos e interesses políticos e sociais em jogo –, a população tem 

utilizado as redes sociais para fazer circular contradiscursos, colocando em dúvida as 

versões oficiais da grande mídia.  

 

Mídias sociais e a circulação de contradiscursos 

Na cobertura do “caso Santiago Andrade”, chama a atenção o fato de que, tanto na 

cabeça da matéria, que introduz o assunto do VT, quanto na nota pé, que traz informações 

complementares ao final do VT, o apresentador deixa claro, numa leitura enfática, que 

aquele material foi produzido e está indo ao ar em resposta às mensagens que circulavam na 

rede: “Na internet, em redes sociais, circulam mensagens que põem em dúvida a identificação 

de Caio como a pessoa que posicionou o rojão”, começa o apresentador, para, ao final, concluir: 

“A gente lembra que Caio de Souza já tinha admitido à repórter Bette Lucchese que foi ele quem 

acendeu o rojão”. As palavras de William Bonner, há 18 anos no cargo de apresentador do 

telejornal de maior audiência do Brasil, onde acumula, desde 1999, a função de editor-

chefe, foram ditas, antes e depois do VT com as “verdades” do perito, no seguinte tom: 

“nós já sabíamos e já tínhamos divulgado isso aqui mesmo, no Jornal Nacional. Agora, 

podem parar de especular sobre esse assunto. Está aqui a verdade: ‘tha’s the way it is’”.  

De fato, a sentença de Walter Cronkite não chegou a ser assim explicitamente 

proferida, em toda a sua força e vigor. E W. Bonner, ainda que goze de certa reputação e 

credibilidade, não poderia tomar para si a frase de W. Cronkite. Os tempos são outros. Mas, 

aproximando-se da marca do jornalista norte-americano, que esteve por 19 anos à frente de 

um mesmo telejornal, Bonner deixa transparecer em seu texto, em seu semblante e em seu 

tom de voz com quem está a verdade. Para tanto, faz uso da fala do especialista, 

personalidade autorizada e convidada a falar amparada pelo discurso especializado da 
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técnica. Deste modo, à medida que aumenta a obscuridade do discurso, sobretudo nesses 

tempos de desorientação informativa, tenta-se convencer o cidadão de que ele seria incapaz 

de raciocinar, deixando, pois, essa tarefa a cargo dos especialistas (críveis e confiáveis), que 

estariam aptos a lidar com problemas incompreensíveis para leigos.  

“Se qualquer um pode dar uma notícia, uma notícia verdadeira só pode dá-la um 

verdadeiro jornalista” afirmava Carlos Lacerda, numa sentença que, segundo Ana Paula 

Ribeiro, pode ser resumida na máxima foucaultiana: “qualquer pessoa não pode dizer 

qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer circunstância”. Isto é, “apenas alguns 

sujeitos, previamente reconhecidos, têm direito de falar e ouvir, escrever e ler, em lugares e 

circunstâncias predeterminados, com conteúdos e formas já autorizados”. (RIBEIRO, 2000: 

274)  

Acontece que nem todo assunto demanda uma abordagem técnica para ser 

esclarecido, de modo que chega a ser risível a contribuição do especialista em alguns casos. 

É mesmo necessária a presença de um perito para confrontar imagens e apontar nelas a 

existência de um relógio, o modelo dos sapatos, as cores da calça e da camisa e o tom de 

pele do rapaz? Evidentemente que não. Até porque, vale lembrar, cada vez mais as 

credenciais e a autoridade funcionam melhor para a análise de acontecimentos que 

requerem conhecimentos de altíssimo grau técnico e especializado, a respeito dos quais, ou 

não vale a pena discutir, porque eles já se encontram resolvidos, ou não se pode discutir, 

pela falta de competência específica. Para todos os outros acontecimentos, sobretudo os de 

grande repercussão, cada qual se sente apto a emitir a sua própria opinião, na linha do “em 

cada cabeça, uma sentença”.   

Entretanto, ainda assim, como visto nos desdobramentos do caso da morte do 

cinegrafista Santiago Andrade, a grande mídia hegemônica adota o discurso do especialista, 

principal operador de uma forma de poder que Marilena Chaui traduz na expressão 

ideologia da competência, ou seja, aquela que determina a divisão social entre competentes, 

que sabem, e incompetentes, que obedecem. De tal modo que                                              

“a peculiaridade da ideologia da competência está no seu modo de aparecer sob a forma 

anônima e impessoal do discurso do conhecimento, e sua eficácia social, política e cultural 

funda-se na crença na racionalidade técnico-científica”. (CHAUI, 2006: 76) 

Trata-se, ainda segundo Chaui, de uma ideologia invisível, marca da ideologia 

contemporânea que, tal qual descrita por Claude Lefort, parece brotar espontaneamente da 

sociedade, como o discurso do social: “a eficácia do discurso veiculado pelos meios de 
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comunicação decorre do fato de que ele não se explicita senão parcialmente como discurso 

político e isso lhe confere generalidade social” (LEFORT apud Chaui, 2006: 75).  

É bem verdade que hoje, com o crescimento e a popularização das redes sociais, 

muitos já estão podendo dizer qualquer coisa em qualquer circunstância. A questão 

fundamental é que, não só pela falta de acesso às tecnologias, mas também pela ausência de 

conhecimentos necessários para dominar as ferramentas tecnológicas disponíveis, o que 

demanda necessariamente maior educação, esse “muitos” não engloba a maior parte da 

sociedade.  

Além disso, o “em qualquer lugar” da máxima de Foucault é obrigado, aqui, a ficar 

de fora. Questiona-se, portanto, se as mais diversas mensagens que circulam pelos espaços 

digitais, quando não irmanadas por uma temática de forte apelo e comoção popular – a qual, 

sem dúvida, acaba contribuindo para despertar o interesse social para causas que vão além 

dos interesses particulares em torno de assuntos específicos –, dão conta de manter a 

sociedade devidamente informada a respeito dos assuntos de interesse coletivo? É possível 

manter uma experiência social compartilhada e o mínimo de coesão social com uma 

comunicação que age precisamente de um polo particular a outro polo particular, sem se 

dirigir ao todo da sociedade? Afinal, como afirma Pascual Serrano,                                  

“em muitas ocasiões, criamos nossa própria bolha social nos meios alternativos da internet, 

[...]. Acreditamos que somos muitos de tanto escrever, ler e comentar sobre nós mesmos 

(duas centenas de pessoas), mas isso não é verdade”. (SERRANO, 2013:155)  

Não se pode esquecer que a internet, enquanto fonte incomensurável de dados e 

informações, organiza-se intensamente com base na segmentação de conteúdo. Num 

ambiente onde cada qual pode criar o seu próprio website e disponibilizar informações 

através do seu blog pessoal, por exemplo, é cada vez mais difícil encontrar um espaço de 

debate plural, no qual se priorize o interesse coletivo. Por mais bem intencionados que 

sejam, os diversos blogs e comentários nas redes sociais não conseguem muito mais do que 

expor as opiniões dos seus criadores, na maioria das vezes servindo de palco para as suas 

próprias preocupações, frustrações, aspirações... enfim, para a exposição de sua visão de 

mundo. Deste modo, vale atentar para a reflexão de Paul Saffo, um dos diretores do 

Instituto do Futuro, da Califórnia, especialmente quando ele adverte que nesse ambiente 

cada um de nós pode criar o nosso próprio jardim murado de mídia pessoal, que nos 

circundará com informações confortadoras e confirmadoras, deixando de fora, 

completamente, tudo que conflitar com a nossa visão de mundo. Isso é dinamite 
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social [cujo resultado poderá ser] a erosão do espaço público intelectual que 

mantém a sociedade junta.
16

  

Reafirma-se, portanto, a premência de um jornalismo que opere na direção do todo 

social, trabalhando na contramão da segmentação de conteúdos e da fragmentação da 

audiência. Não da forma como vem sendo praticado pela grande mídia, produtora de 

conteúdos distribuídos em larga escala para uma audiência massiva, mas sem qualquer 

preocupação em abordar as informações em sua multiplicidade e diversidade de pontos de 

vistas, em todas as suas nuances e complexidade. Em outras palavras, não se defende aqui a 

promoção de uma experiência de mídia compartilhada que se caracterize tão somente pelo 

fato de existirem informações previamente selecionadas por um centro produtor e dirigidas 

a toda a população ou a boa parte dela, dentro do antigo modelo verticalizado de um centro 

emissor ativo para uma pluralidade de receptores passivos.  

Não se trata de celebrar uma possível volta ao modelo de comunicação de massa, 

mas sim de refletir sobre o que acontece quando cada indivíduo pode montar o seu próprio 

cardápio de informações. Aliás, o que acontece no interior de uma cultura que é cada vez 

mais a do self-service e da personalização? Num momento em que boa parte das famílias 

não só perdeu o hábito de reunir-se à mesa, como não mais divide um mesmo jornal nem 

tampouco compartilha de uma mesma experiência ao ouvir rádio ou assistir televisão, mais 

do que nunca é preciso rever o papel dos tradicionais meios de comunicação de massa.  

Quando a tecnologia caminha no sentido da convergência de múltiplas funções e 

conteúdos dentro de um mesmo aparelho, alterando toda uma cultura de consumo e troca de 

informações, um sem número de reflexões e comentários se perdem em uma vasta rede 

fragmentada ao infinito. Muitos teóricos afirmam que, nesse ambiente, cabe ao jornalismo a 

função de selecionar, organizar e refletir sobre as diferentes implicações dos 

acontecimentos que venham a impactar a vida das pessoas.  

Contudo, como visto no caso da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes e em 

tantas outras coberturas da grande mídia, essa voz ainda hegemônica e de forte penetração 

social, no lugar de trabalhar com a multiplicidade e a diversidade, de modo a fomentar uma 

verdadeira reflexão sobre os acontecimentos em toda a sua complexidade, simplesmente 

elege um aspecto específico, nele concentrando todos os seus esforços para fazer calar as 

vozes dissonantes, em busca de uma pretensa verdade sobre os fatos.  

                                                 
16 Apud WEIS, Luiz. “Jornal” de 163 anos se apaixona pela blogosfera. Disponível em: 

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=377IMQ012. Consultado em: 22 de abril de 2006. 
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 É certo que não as cala de todo, ainda mais com a crescente participação nas redes 

sociais, mas sem dúvida alguma ajuda a abafá-las, pois é característica dessas vozes circular 

em pequenos grupos segmentados em torno de assuntos específicos. Passado o momento de 

comoção pública, elas perdem muito daquela força que por vezes contribui para levar 

outros a questionar as “verdades” da grande mídia. Essa, por sua vez, apressa-se para 

encontrar culpados imediatos, transmitindo a ideia de que tudo poderá ser resolvido 

rapidamente. O problema é que esse ‘tudo’ é superficial, não indo a fundo na complexidade 

dos fatos.  

As causas e consequências das manifestações de rua, por exemplo, passam para um 

plano secundário, perdendo-se a oportunidade de discuti-las mais profundamente. O mesmo 

acontece com o componente político eleitoral, deixado de lado em favor da caçada aos 

suspeitos. A cobertura conduz a audiência a crer que se trata de um fato isolado, com uma 

vítima específica e culpados exclusivos. Atua-se então no sentido de levar a população a 

crer que ela não tem relação direta com as implicações daquela narrativa que se começa a 

construir: um jornalista – e aí se gastam páginas e páginas para contar a história pessoal e 

profissional da vítima – e dois rapazes – mais uma vez, várias páginas descrevendo a vida 

dos suspeitos, a essa altura, já culpados. Nesse meio tempo, todas as outras questões são 

abandonadas, senão completamente, ao menos parcialmente, já que o foco das matérias é 

direcionado para a vida particular dos personagens envolvidos.  

Trata-se do apelo à intimidade, à personalidade, à vida privada como suporte e 

garantia da ordem pública. [...]. As relações interpessoais, as relações intersubjetivas 

e as relações grupais aparecem com a função de ocultar ou de dissimular as relações 

sociais enquanto sociais e as relações políticas enquanto políticas.(CHAUI, 2006: 9) 

Por tudo isso, afirma-se a necessidade de um jornalismo que atue não só procurando 

estabelecer o mínimo de ordem no fluxo de informações das redes digitais, mas que possa ir 

além das verdades absolutas e do “é assim que as coisas são”. Um espaço a partir do qual se 

possa voltar a falar em experiência compartilhada dos meios de comunicação, mas não pelo 

fato de se ter um centro midiático transmitindo para uma audiência em massa, e sim por se 

ter uma comunicação que de fato interesse a uma grande parcela da população, porque 

verdadeiramente comprometida com as questões sociais, sem abrir mão do contraditório, 

valorizando a diversidade, a complexidade e a multiplicidade próprias da natureza humana 

e da vida em sociedade. 

 

Considerações finais 
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Ao contrário do que ocorreu no “caso Santiago Andrade”, no “caso Tim Lopes” 

houve uma aderência quase totalitária ao discurso do Jornal Nacional em relação à “caça” 

de Elias Pereira da Silva. Outrossim, o contexto de transmissão e recepção de ambas as 

mortes foi radicalmente diferente: no “caso Tim Lopes” houve ênfase na narratividade 

seriada do caso, que correspondeu a seu sumiço, às investigações sobre o seu 

desaparecimento e à prisão dos acusados num espaço de tempo análogo ao espaço de tempo 

do real vivido. Já no “caso Santiago Andrade”, a veiculação da morte, seguida pelas 

especulações em torno dos culpados, deu-se instantaneamente, dentro da lógica do chamado 

“tempo real”.  

Frente ao exposto, pode-se afirmar que o processo de construção da verdade dos 

dois casos pela mídia difere não só em sua estrutura narrativa, como também no impacto da 

sua temporalidade. O elemento que diferencia a estrutura narrativa e a temporalidade de 

ambos os casos se caracteriza pela migração do discurso irradiado para o discurso difuso da 

rede, onde cada versão sobre um fato pode rapidamente se tornar viral na internet, não 

sendo mais possível, à mídia hegemônica tradicional, deter o controle absoluto da produção 

de sentidos.  
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