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Resumo 
 
O escândalo político é um fenômeno que assombra várias sociedades democráticas 

contemporâneas e que se tornou tão importante graças à atuação dos meios de 

comunicação de massa, principal mediador entre o cidadão comum e o mundo político. 

O tema pode explicitar com grandes detalhes a relação entre comunicação e política 

dentro de sociedades em que funcionam regimes democráticos, levando em conta os 

interesses dos campos jornalístico e político na divulgação desses acontecimentos. O 

estudo será realizado sob a luz das teorias construtivistas do jornalismo como a teoria da 

produção da notícia (newsmaking) e a teoria do agendamento (agenda-setting). O caso 

estudado aqui será o escândalo “Brasília Teimosa” que aconteceu nas eleições 

municipais de 2004 na cidade do Recife, o escândalo foi um dos fatores que podem ter 

influenciado no resultado do pleito. 

Palavras-chave: Escândalo Político, Jornalismo, Noticiabilidade 
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Abstract 
 
Political scandals are a phenomenon that haunts many contemporary democratic 

societies and that has become so important due to the activity of the mass media, the 

main mediator between the citizen and the political world. The theme can show in 

greater detail the relationship between communication and politics within societies 

which there are democratic regimes, taking into account the interests of journalistic and 

political fields in the disclosure of such events. The study will be conducted under the 

light of the constructivist theories of journalism like newsmaking and agenda-setting. 

The subject of this work is the scandal "Maria do Socorro" what happened in the 

municipal elections in Recife, 2004, and was one of the factors that may have 

influenced the outcome of the election. 

Key-Words: Political Scandal, Journalism, Newsworthiness 
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Introdução 
O escândalo político é um fenômeno que assombra todas as sociedades 

democráticas do globo, e o campo jornalístico é peça chave na engrenagem responsável 

pelo desenvolvimento desses acontecimentos, trazendo conseqüências incalculáveis 

para as carreiras e projetos políticos dos participantes de escândalos. O número de 

estudos e comentários sobre a cobertura de escândalos publicados é considerável, 

principalmente, pelos seguidos escândalos que acontecem no Brasil pós-1985, desde 

Collor, passando pelo Mensalão, até o recente caso do vazamento do dossiê dos gastos 

de Fernando Henrique Cardoso e sua esposa durante o período que ocupou a 

presidência. O fim da ditadura militar permitiu que o poder tivesse uma visibilidade, 

proporcionada por um grau liberdade poucas vezes vivido no Brasil, cujos espasmos de 

liberalização política são entremeados por experiências autoritárias e uma indústria 

cultural consolidada usando as mais avançadas tecnologias de comunicação. 

 A cobertura desses casos tem chamado a atenção de diversos pesquisadores da 

área de comunicação, principalmente pelo fato do escândalo político expor as tensões 

entre os campos político e jornalístico. Os agentes do campo político vêem carreiras ou 

projetos construídos por anos a fio serem destruídos por uma denúncia estampada em 

uma manchete de jornal ou uma câmera escondida comprometedora. O escândalo tem 

um apelo público impressionante, talvez seja um dos poucos momentos em que a 

política é discutida nas conversas do dia-a-dia, excetuando os períodos eleitorais. São 

construídas narrativas sedutoras, cheias de drama, emoção, reviravoltas, que mantêm o 

público atento como se estivesse acompanhando uma novela ou uma mini-série. Os 

envolvidos ficarão expostos ao olhar atento do público enquanto o caso gerar narrativas 

noticiáveis.    

 Na contemporaneidade, onde as relações entre os políticos profissionais e a 

maioria da população se dão através da mediação do campo jornalístico, a 

administração da imagem passou a ser um problema de primeira ordem para os agentes 

do campo político. Entretanto, como essa imagem é mediada pode fugir do controle de 

seus donos. E uma boa imagem, ou seja, uma boa reputação é um capital simbólico 

considerável dentro do campo político. Quem tem reputação quer mantê-la ou aumentá-

la, e se possível minar a dos adversários políticos. Quem não tem procura conquistá-la. 

E essa luta se dá na arena simbólica do jornalismo, onde quem gerencia a distribuição 

do capital simbólico são os profissionais do campo através dos seus valores e princípios 
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de seleção profissionais. Os escândalos políticos podem ser considerados situações-

limite na administração da visibilidade midiática. 

 Apesar da ampla quantidade de coberturas jornalísticas sobre escândalos a serem 

estudadas na política brasileira, este trabalho se voltará para a análise de um caso 

ocorrido no âmbito da política pernambucana. Estudaremos aqui o caso Maria do 

Socorro, ocorrido durante as eleições municipais de 2004 no Recife. A opção de estudar 

um fenômeno local está ligada à necessidade de se produzir conhecimento sobre a 

cobertura de casos regionais, que não recebem o mesmo tratamento dos escândalos 

nacionais, devido à repercussão e ao peso simbólico e histórico destes últimos. 

Pernambuco tem um número considerável de escândalos para serem estudados: os 

precatórios, a máfia dos vampiros, cujo indiciamento de Humberto Costa pela Polícia 

Federal foi explorado intensamente pelos seus adversários na campanha estadual de 

2006; e recentemente, um embrião de escândalo causado por uma denúncia de uso da 

máquina pelo candidato petista João da Costa durante as eleições municipais de 2008. 

Contudo, os estudos sobre a cobertura política dos jornais locais são raros, com poucos 

estudos tanto na área de comunicação quanto na de Ciências Políticas. 

O caso Maria do Socorro começou com uma promessa do então recém-eleito 

presidente da República, Luís Inácio da Silva, em 2002, aos moradores de Brasília 

Teimosa em visita fita logo depois de sua vitória eleitoral. Lula prometeu tirar os 

moradores de Brasília Teimosa de palafitas e urbanizar o local. A obra começou com a 

remoção das palafitas e a urbanização da orla de Brasília Teimosa, feita em parceria 

com a Prefeitura da Cidade do Recife. Os moradores retirados do local recebiam um 

auxílio–moradia enquanto esperavam a construção de novas habitações. A obra passou 

a ser a grande vitrine da administração do prefeito João Paulo (PT), candidato à 

reeleição em 2004. 

 O embrião do escândalo foi a exibição de depoimentos da artesã Maria do 

Socorro no guia eleitoral do candidato Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) da coligação 

União pela Mudança, veiculado no dia 20 de agosto de 2004. Ex-moradora das palafitas, 

a artesã Maria do Socorro criticava duramente a obra da administração petista. Entre as 

reclamações estavam a falta de celeridade na construção das casas e a prioridade da 

prefeitura em urbanizar a orla, para exibir as imagens da obra como propaganda 

eleitoral. A denúncia feita pela artesã desconstruía a grande obra petista.  

  Três dias depois Maria do Socorro ressurge no Horário Eleitoral, porém desta 

vez a artesã estrela no guia eleitoral do PT. Arrependida, a artesã confessa que havia 
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criticado a administração petista em troca de dinheiro e ajuda jurídica para os seus dois 

filhos que estavam presos. Maria do Socorro acusa a esposa do candidato Cadoca, 

Berenice Andrade Lima, de ter sido a responsável pelo seu aliciamento. O caso gera 

declarações acirradas dos dois lados e dos outros candidatos. O caso passa a ganhar 

contornos policiais depois que a artesã alega ter sido seqüestrada e espancada por três 

homens desconhecidos no dia 02 de setembro de 2004. Maria do Socorro dos Santos 

passou a viver escondida sob a proteção do Movimento Nacional dos Direitos 

Humanos.  

Todavia, é no dia 16 de setembro, com a perseguição ao advogado Dominici 

Mororó, que acompanhava o caso de espancamento de Maria do Socorro, empreendida 

por policiais da Casa Militar do Governo Estadual, politicamente alinhado à candidatura 

de Carlos Eduardo Cadoca, que se configura um escândalo político com provas e 

suspeitos. A suspeita de abuso do poder e uso da estrutura de segurança pública do 

estado acirrou os ânimos e pode ter sido decisiva nos resultados das eleições. Nesse 

momento foi configurado escândalo político que é a transgressão de normas morais por 

agentes do campo político, gerando uma resposta pública de desaprovação. O escândalo 

estudado é o que Thompson (2002) chama de escândalo político midiático por ter sido 

difundido pelos meios de comunicação atingindo um público indefinido 

numericamente.  

O objetivo principal é estudar o processo de seleção e produção de notícias, 

buscando compreender as razões pelas quais o escândalo político de “Brasília Teimosa” 

se tornou o tema central no noticiário político dos jornais pesquisados durante as 

eleições municipais de 2004 no Recife, suplantando assuntos como os programas de 

governo e as movimentações dos candidatos não envolvidos no escândalo durante a 

campanha. Pretende-se também verificar a influência dos conteúdos noticiosos na 

constituição da agenda pública, verificando se existiu uma interseção entre esta e a 

agenda jornalística através dos resultados da eleição, e da evolução dos resultados das 

pesquisas eleitorais feitas durante a campanha política.  E por fim, pesquisar o impacto 

do escândalo político na constituição da imagem dos candidatos envolvidos e não 

envolvidos no escândalo “Maria do Socorro” nos jornais estudados, verificando se o 

conteúdo noticioso enfraqueceu ou fortaleceu a imagem de cada concorrente do pleito. 

Este estudo pretende compreender como o jornalismo constrói o mundo da política, 

através da análise do caso Maria do Socorro.  

Para o estudo desse caso serão utilizadas as teorias do jornalismo conhecidas 
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como a teoria da produção da notícia (newsmaking) e teoria do agendamento (agenda-

setting). Para McCombs (2006), um dos efeitos da teoria do agendamento é que em 

conseqüência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, o 

público sabe ou ignora, realça ou negligencia elementos específicos dos cenários 

públicos. A teoria do agendamento servirá de referência para avaliarmos a influência do 

conteúdo veiculado pelos mass media na configuração da agenda pública. Através desse 

referencial teórico será verificada a incidência do escândalo político estudado no 

noticiário político pernambucano em detrimento de notícias de notável interesse público 

como o programa de governo dos postulantes á prefeitura da capital pernambucana. Os 

candidatos não envolvidos no escândalo acabaram ficando à margem da cobertura 

jornalística e acabaram perdendo visibilidade.  

O campo de pesquisa da produção da notícia será o marco teórico utilizado para 

que seja feita uma análise de como o escândalo político foi construído pelas práticas 

jornalísticas. Essa teoria é assentada em dois campos: a cultura profissional dos 

jornalistas e a organização do trabalho e dos processos produtivos. As conexões e as 

relações existentes entre estes dois aspectos constituem o ponto central deste tipo de 

pesquisa. A teoria da produção das notícias faz parte das teorias construtivistas do 

jornalismo que tomam a notícia como construção, e não como um espelho fiel da 

realidade (TUCHMAN, 1980, p.184), como prega a auto-imagem profissional nutrida 

pelos jornalistas. Essas teorias advogam que a notícia como produto final é resultado de 

inúmeros fatores que vão desde a socialização do jornalista até a organização das 

empresas jornalísticas que impõem rotinas produtivas aos seus profissionais. 

A teoria da produção das notícias é um instrumento valioso para entender o 

processo de seleção das notícias. As empresas devem escolher diariamente quais fatos 

entre o grande número de acontecimentos disponíveis às empresas jornalísticas serão 

transformados em notícia. Para tal, os jornalistas criaram critérios que tornam a escolha 

do material compatível com as necessidades industriais da empresa jornalística, que 

prezam pela velocidade para obedecer ao deadline e pelo espaço ou tempo de exibição 

limitado. Esses padrões são chamados de critérios de seleção da notícia (GANS, 1980) 

que aplicados em conjunto definem a noticiabilidade da informação. Entre os critérios 

que figuram na seleção de um escândalo político, potencializando sua transformação em 

notícia, estão a transgressão, o conflito e o envolvimento de pessoas importantes. 

Durante o estudo, será levado em conta as relações entre os campos jornalístico 

e político no exercício do poder simbólico. Questões como a administração da 
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visibilidade dos políticos profissionais e a sua relação com a imprensa serão 

investigadas durante a pesquisa. Como o teórico Jonh B. Thompson (2002, p.139) 

argumenta, com o advento da mídia, os políticos perderam o poder de restringir suas 

aparições e declarações e tiveram que se acostumar com um tipo totalmente diferente de 

visibilidade. A mídia se transformou na arena central onde essa guerra por poder 

simbólico é travada, uma vez que os meios de comunicação de massa se tornaram o 

veículo mais importante pelo qual os líderes políticos se relacionam com os cidadãos 

comuns. Tornando-se também o meio principal através do qual os líderes políticos 

acumulam capital simbólico no campo político mais amplo.  

Para dar conta desse trabalho serão analisados os cadernos de política das 

edições de 18 de agosto a 31 de outubro de 2004 dos jornais Diário de Pernambuco e 

Jornal do Commercio, um corpus de 1153 matérias pesquisadas, além das capas dos 

cadernos de política e das primeiras páginas dos jornais. A Folha de Pernambuco foi 

excluída do corpus, pois no período estudado, a publicação não dava uma posição de 

destaque ao caderno de política, sendo as primeiras páginas do jornal dedicadas ao 

caderno de Grande Recife (Cotidiano) que junto com o noticiário policial são os 

destaques dessa publicação e seus espaços nobres na época pesquisada nesta análise.  

 Este trabalho constará de quatro capítulos. No primeiro capítulo serão 

apresentadas as teorias que nortearam a análise do caso como a teoria da produção da 

notícia e dos campos de Bourdieu. O funcionamento do campo jornalístico será 

elucidado através da descrição de suas práticas e valores. Serão analisadas as relações 

dos jornalistas com as fontes, os valores partilhados pelos profissionais e a objetividade 

como fonte de legitimidade. O jornalismo político e as críticas feitas a forma como ele é 

praticado atualmente serão expostas, discutidas e avaliadas. A discussão desse primeiro 

capítulo será fechada com a avaliação da visão alimentada pelos mitos profissionais da 

profissão jornalística acerca do seu papel na democracia e as tarefas que o campo 

jornalístico realmente pode desempenhar em um regime democrático.  

O segundo capítulo apresentará os conceitos de escândalo, escândalo midiático e 

escândalo político midiático. Essa parte do trabalho discutirá o significado social do 

escândalo, o papel do campo jornalístico na sua difusão, e a ligação do escândalo 

político com os valores profissionais do campo jornalístico. Será defendido nesse 

capítulo que o escândalo político é um momento de reafirmação dos valores 

jornalísticos. Para ilustrar essa afirmação será feita uma breve discussão do caso 

Watergate e uma comparação com três casos brasileiros, acentuando as suas diferenças 
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com o famoso caso americano. Em seguida, o escândalo de poder será analisado pelo 

prisma político, através do conceito kantiano de publicidade. Serão discutidos a partir 

daí o papel do jornalismo para a garantia desse princípio e a questão da ligação entre o 

escândalo político e o governo secreto que segundo Bobbio (2000) é uma das promessas 

não cumpridas da democracia. O capítulo termina com a apresentação do caso 

Pernambucano com uma análise da cena política onde é exposta a importância da 

disputa eleitoral em que o escândalo está inserido. 

No terceiro capítulo é feito um estudo acerca da seleção das notícias, em que o 

objetivo é responder à questão “por que o escândalo é notícia?”. No começo do 

capítulo é feita uma breve discussão sobre o processo de seleção da notícia, através das 

teorias da produção da notícia para em seguida ser empreendida uma análise qualitativa 

da cobertura do caso a partir dos seus critérios de noticiabilidade.  

O quarto capítulo será dedicado a uma análise de conteúdo quantitativa e 

qualitativa das notícias do caso, para fazermos uma análise do seu agendamento. Nessa 

parte do trabalho, o jornalismo será discutido como uma forma de conhecimento, para a 

partir daí ser colocada em prática uma análise de como o caso Maria do Socorro 

contaminou toda a cobertura eleitoral de 2004. Serão cruzados os levantamentos de 

temas e aparições de agentes políticos, e os resultados das pesquisas feitas pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).  

Mesmo conhecendo as críticas feitas às pesquisas de opinião pública, as 

utilizaremos como representante da agenda pública. O agendamento será dividido em 

quatro partes cada uma correspondendo a uma reviravolta sofrida no caso: o preâmbulo, 

a troca de lado (os depoimentos em guias eleitorais diferentes), a vítima (o seqüestro), e 

a perseguição (espionagem dos policiais ao advogado da artesã). Finalmente, 

analisaremos o fato de a repercussão do caso terminar junto com o fim da eleição sem 

nenhuma investigação em andamento ou suspeito indiciado com o campo jornalístico se 

eximindo de questionar esse estado de coisas. Na conclusão, as discussões sobre o papel 

do jornalismo na democracia e a cobertura de escândalos políticos como momento de 

reafirmação dos valores jornalísticos voltarão a ser discutidos e re-contextualizados a 

partir da análise feita ao longo do trabalho. 

Durante a análise também foram realizadas entrevistas com objetivo de 

contribuir para um maior aprofundamento do objeto pesquisado. O tipo de entrevista 

aplicada foi em profundidade ou intensiva (SOUSA, 2006, p.722), utilizada para colher 

informações de com dois jornalistas, que exerceram a função de editor durante o caso. 
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Para preservar o anonimato dos dois entrevistados, e consequentemente sua privacidade, 

será utilizada a nomenclatura “Editor 1” para o jornalista que exerceu a função de editor 

no Jornal do Commercio e “Editor 2” para o profissional responsável pela editoria de 

política no Diário de Pernambuco durante o escândalo estudado nesse trabalho. 

O objetivo do tipo entrevista aplicado é obter informações pormenorizadas e 

relevantes para a pesquisa. Apesar de o questionário ser estruturado, ele proporciona 

flexibilidade, podendo ser adaptado no desenrolar da entrevista. Esse tipo de entrevista 

não-diretiva oferece ao entrevistado liberdade para que o mesmo possa oferecer 

informações mais profundas, uma vez que as perguntas são abertas, facilitando “a 

produção de informações sintomáticas que correm o risco de serem censuradas em outro 

tipo de entrevista” (MICHELAT, 1987, p.193). Na entrevista não-diretiva, o indivíduo é 

encarado como portador de uma cultura (ou sub-cultura), no caso estudado aqui a 

cultura jornalística, prestando informações que na entrevista não-diretiva podem ser 

exploradas “a partir das verbalizações, inclusive as de conteúdo afetivo”. Nas 

verbalizações são “procurados sintomas dos modelos culturais que se manifestam na 

vivência dos indivíduos ou grupos considerados” (THIOLLENT, 1987, p.85). 
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Capítulo 1 - Jornalismo e Democracia 
A política é inescapável, e 
inescapáveis são também 
suas conseqüências. 
                      Robert A. Dahl 

 

1.1 A Política e as Teorias do Jornalismo 
Embora, o jornalismo esteja envolvido com a democracia representativa desde 

os primeiros passos desta, grande parte das narrativas históricas não dá um lugar de 

destaque ao papel do campo jornalístico na construção das democracias modernas como 

constatam Schudson (1995), estudando o caso norte-americano, e Miguel (2000), 

analisando as peculiaridades brasileiras. Contudo, essa ausência não é apenas verificada 

nos estudos históricos sobre política e democracia. Lippman (1922, p.203) observou na 

sua obra Public Opinion, um dos primeiros estudos sobre o jornalismo e seu impacto 

político, que a ciência política é ensinada nas faculdades como se os jornais não 

existissem. Esse silêncio dificulta uma reflexão mais séria sobre o tema que fuja da 

mitologia profissional e seus exageros sobre a independência jornalística e do 

pessimismo de grande parte dos estudiosos que recentemente vêm se dedicando ao 

objeto.  

 Além dessas omissões, Azevedo e Rubim (1998), ao realizarem um estado da 

arte dos estudos que tomam as relações entre mídia e comunicação como objeto, 

concluíram que a Ciência Política, apesar de fortemente institucionalizada no Brasil não 

tem uma preocupação sistemática com o tema, sendo os fenômenos da interface tratados 

em sua maioria por comunicólogos. Os dois estudiosos notaram também que quando os 

cientistas políticos tratam do tema, tendem a subestimar o papel dos meios de 

comunicação e a focar nos problemas internos do campo político, já os comunicólogos 

apresentam uma tendência de superestimar o papel da comunicação no processo político 

e na conquista de poder, chegando a decretar que a política teria chegado a seu fim 

devido à influência dos meios dos meios de comunicação (RUBIM, 2002, p.12). Apesar 

de Gomes (2004, p.29) notar que surge pouco a pouco uma zona interdisciplinar com a 

presença de estudiosos de diversas especialidades preocupando-se com os fenômenos 

que envolvem comunicação e política, a construção do campo ainda não esta livre de 

tensões. 
Como todo saber instalado em zonas fronteiriças de conhecimentos, a temática sofre 
intervenções freqüentes oriundas das teorias de comunicação e das ciências sociais, 
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em especial, dos estudos de política. Tais intervenções, desiguais e discrepantes, 
produziram complementaridades e, particularmente, um tensionamento que não 
pode ser esquecido por aqueles que buscam transitar nesse território eminentemente 
pluridisciplinar. (RUBIM, 2002, p.13) 
 

Embora, reconhecendo a contribuição desses estudos na compreensão do objeto 

estudado aqui, o enfoque teórico desse trabalho recai nas chamadas Teorias do 

Jornalismo, mas sem esquecer as interfaces com outras disciplinas. A proposta no 

primeiro capítulo deste trabalho é apresentar como o campo jornalístico constrói o 

mundo político para os cidadãos, o seu papel no jogo democrático, a raiz das críticas à 

sua atuação e possíveis caminhos para aperfeiçoar seu papel dentro de regimes 

democráticos. Pretendemos, portanto, contribuir para uma teoria do papel do jornalismo 

no funcionamento da democracia, sem esquecer da contribuição de outros campos, mas 

situando-se dentro das perspectivas construídas no interior do campo de estudos do 

jornalismo.  

Tomamos o jornalismo como uma das instâncias centrais do que os sociólogos 

Bergman e Luckmann (1978) nomeiam de construção social da realidade, portanto o 

ponto de partida aqui serão as teorias construtivistas do jornalismo. Outra teoria 

utilizada para dar conta das relações entre o jornalismo e a política será a teoria dos 

campos do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1997a, 1984), que também parte de um 

ponto de vista construtivista. O construtivismo tem como grande trunfo ultrapassar 

barreiras entre os pontos de vista macro e micro da sociologia, entre o indivíduo e a 

sociedade. Bourdieu (2006, p.46), por exemplo, reclama que o ensino universitário 

“perpetua e canoniza oposições” entre autores, métodos e conceitos, mecanismos que 

acabam criando sistemas de defesa contra o progresso da ciência ameaçando o poder de 

dos guardiões de determinadas tendências teóricas ou metodológicas. 
O construtivismo supõe um deslocamento do próprio objeto da sociologia: nem a 
sociedade nem os indivíduos, encarados como entidades separadas, mas as relações 
entre indivíduos (no sentido amplo, e não somente as interações de face a face), 
bem como os universos objetivados que elas fabricam e que lhes servem de suporte, 
enquanto eles são constitutivos ao mesmo tempo dos indivíduos e dos fenômenos 
sociais. (CORCUFF, 2002, p.24) 
 

A importância desse primeiro capítulo é principalmente a apresentação das 

teorias que conduziram a análise do fenômeno do escândalo político e sua relação com o 

jornalismo contemporâneo, e também contribuir para elucidar o papel do jornalismo na 

construção de uma sociedade mais democrática, reconhecendo os limites deste no 

desempenho de tal papel. 
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1.2 A Política do Jornalismo  

As relações entre jornais e política observadas a partir do início da modernidade 

eram bem diferentes que as encontradas na contemporaneidade. Os jornais defendiam 

causas, era a época do chamado publicismo, ou para usar termos habermasianos, a 

época do jornalismo político-literário. Os periódicos eram sustentados comercialmente 

pelos seus donos, e geralmente defendiam uma idéia ou partido. Habermas (2003, p.215 

– 216), defende que esses jornais tinham um conteúdo crítico, surgindo “a partir da 

politização do público e cuja discussão ela apenas prolongava”, funcionando como 

mediadores de idéias e não como “um mero transporte de informações” e “instrumento 

de uma cultura consumista”. Essas mudanças negativas denunciadas por Habermas 

teriam acontecido depois que o jornalismo se transformou também em uma empresa 

capitalista, graças à chamada penny press, que barateou o preço dos jornais devido às 

novas tecnologias que permitiam uma circulação maior do produto, e à entrada de uma 

massa de pessoas recém-alfabetizadas. Para fazer jus ao investimento na circulação, os 

jornais teriam que ser direcionados para um público politicamente heterogêneo, nascia a 

imprensa de massa.  

Os jornais político-literários dariam suporte a uma discussão crítica-racional 

sobre os assuntos governamentais entre seus leitores, possibilitando o surgimento da 

Esfera Pública, um fenômeno tipicamente burguês, e que teria surgido nos países 

europeus de Revolução Burguesa bem-sucedida. A Esfera Pública precisa, para 

funcionar plenamente e cumprir seus papéis, de garantias institucionais como a 

liberdade de expressão e associação, além de que nos espaços onde as discussões 

públicas aconteciam, as diferenças sociais deveriam ser abolidas, os participantes do 

debate deveriam enxergar o “outro” como igual.  
A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das 
pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública 
regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria a autoridade, a fim 
de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas 
publicamente relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social. 
(HABERMAS, 2003, p.42) 
 

A transformação do jornalismo numa empresa que tem que oferecer lucro aos 

seus proprietários, a entrada das massas na política e o Estado de bem-estar social que 

rompeu as fronteiras entre as esferas pública e privada teriam refeudalizado a esfera 

pública, ou seja, a Esfera Pública dominada por meios de comunicação de massa servia 

apenas para mostrar o poder, exaltar a sua existência de forma superficial e sem 

nenhuma função crítica. A “publicidade” perde, a partir daí, “a sua função crítica em 
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favor da função demonstrativa: mesmos os argumentos são pervertidos em símbolos aos 

quais não se pode, por sua vez, responder com argumentos, mas apenas com 

identificações” (HABERMAS, 2003, p.241). 

Contudo, Schudson (2003) critica o teórico alemão por não ter compreendido as 

conseqüências das mudanças sofridas pelo jornalismo derivadas de sua transformação 

em empresa capitalista. Outro crítico de Habermas é Thompson (1998) que alega que a 

Esfera Pública de fins do século XVIII e começo do século XIX era restrita. Como o 

nome da obra de Habermas deixa claro, trata-se da Esfera Pública Burguesa, o que 

expressa seu caráter de classe, deixando grandes contingentes da população fora do 

debate. Além disso, para Thompson (1998, p.72) comparar a visibilidade oferecida 

pelos meios de comunicação, e no caso estudado aqui, pelo campo jornalístico com a 

visibilidade das cortes feudais é uma visão superficial da complexidade das relações 

entre o jornalismo e a política. A visibilidade oferecida pelos meios de comunicação de 

massa, como veremos mais adiante, pode sair do controles dos agentes do campo 

político, uma situação, para Thompson (1998), muito diferente daquela disponível nas 

cortes européias no período feudal. O escândalo político seria um desses momentos em 

que a visibilidade dos agentes políticos foge de seu controle. 

A crítica de Genro Filho (1987) à teoria habermasiana é que esta aboliu “o 

objeto que pretende estudar” ao defender que o jornalismo partidário ao se 

industrializar e profissionalizar deixa de representar a constituição de uma opinião 

pública de pessoas privadas para ser um instrumento de lucro nas mãos de proprietários 

privados. Ou seja, Habermas e seus seguidores como Marcondes Filho (1987) estariam 

presos a uma “era de ouro” do jornalismo que nunca teria existido. Na perspectiva de 

Genro Filho, a mercadoria-notícia surgiu para atender necessidades do público 

consumidor que surgia na época, mais alfabetizado e vivendo num mundo a cada dia 

mais complexo. Necessidades estas que o jornalismo político-literário não poderia 

atender. Dessa forma, para o pesquisador brasileiro, afirmar que a notícia é uma 

mercadoria, como quase tudo produzido dentro da lógica capitalista, pouco nos diz 

sobre as potencialidades sociais do produto e as necessidades que este vem a atender. 
O fato de que os jornais vendem espaço publicitário aos anunciantes, por meio do 
espaço ocupado pelas notícias, indica apenas que são empresas capitalistas como as 
demais, funcionando segundo o critério do lucro e o objetivo da acumulação. Indica 
que o seu produto final, como quase tudo no capitalismo, é mercadoria. Mas nada 
nos diz, ainda, sobre a natureza do produto, o valor de uso que lhe é subsistente. 
Além disso, o fato de que o valor de troca é dimensão determinante da notícia 
jornalística, submetendo seu valor de uso, não constitui um traço distintivo em 
relação as demais empresas do capitalismo contemporâneo, administradas sob o 
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ponto de vista do marketing. A mercadoria-notícia, ou seja, a informação jornalística 
comercializada, continua tendo um valor de uso cujo conteúdo, por definição, 
jamais pode ser dissolvido ou abolido, pois ele é condição para a realização do 
produto como valor de troca. Mais concretamente, essa persistência do valor de uso 
da notícia se manifesta do seguinte modo: o espaço ocupado pelas notícias e 
reportagens, mesmo que secundários conforme a ótica puramente econômica, deve 
corresponder a uma necessidade do público consumidor para que o espaço 
publicitário seja valorizado. (GENRO FILHO, 1987) 
 

Apesar das críticas, é impossível negar o apelo do modelo proposto por 

Habermas, principalmente se revisto e adaptado à situação contemporânea. Schudson 

(1995, p.203) considera a teoria habermasiana utilizável como um modelo que 

estabelece um conjunto de questões para perguntar sobre política no passado e no 

presente, além do conceito de Esfera Pública propor que uma participação cidadã 

situada além da participação política através do voto, é central para uma sociedade 

política ideal.  

Os estudiosos que se situam no campo das Teorias do Jornalismo enxergam a 

transformação dos jornais em empresas, e a conseqüente profissionalização do campo 

jornalístico de forma diferente. De acordo com Schudson (2003, p.69), Habermas não 

compreendeu que a transformação do jornalismo em empresa capitalista no século XIX 

foi acompanhada da profissionalização do campo, o que trouxe benefícios para a 

sociedade democrática, diminuindo a influência dos proprietários e dos partidos 

políticos sobre o jornalismo. Nos EUA, por exemplo, “a atração de dólares causada pelo 

sensacionalismo ajudaram os jornais a se moverem na direção contrária á dependência 

dos partidos políticos” (SCHUDSON, 2003, p.80, tradução nossa). Tal afastamento foi 

acompanhado de um movimento reformista mais amplo que pregava mudanças no 

debate político americano e questionava a atuação dos partidos, com grande repercussão 

no campo jornalístico.  

A transformação do jornalismo num negócio e da notícia em mercadoria teve 

como conseqüência o crescimento da importância econômica dos jornais, tornando 

possível a ascensão de “padrões de performance e integridade moral” do jornalismo. Os 

jornais deixam de ser sustentados por subsídios políticos e passam a contar com as 

receitas da publicidade e as vendas dos jornais, permitindo a despolitização da 

imprensa, “passo fundamental na instalação do novo paradigma do jornalismo: o 

jornalismo como informação e não como propaganda, isto é, um jornalismo que 

privilegia os fatos e não a opinião” (TRAQUINA, 2004, p.36). 

Duas outras variáveis que precisam ser levadas em conta na crescente 
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profissionalização do jornalismo são a profissionalização da política, que implicou no 

aparecimento do político profissional, e o surgimento do trabalho de relações públicas e 

assessoria de imprensa, ambos no começo do século XX. Na primeira década do século 

passado, Ivy Lee, um ex-repórter de economia de jornais como The New York Times, 

New York Journal e New York Word, passou a oferecer a empresas e indivíduos 

privados serviços de mediação com a imprensa, através de técnicas similares às usadas 

pelas Relações Públicas e Assessorias de Imprensa conhecidas na atualidade. Não 

demorou muito tempo para que os governos começassem a usar esses serviços. O ápice 

da utilização dessas técnicas aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial quando 

norte-americanos e britânicos se utilizaram desse expediente como parte das estratégias 

de propaganda para convencer a Opinião Pública a apoiar os esforços bélicos dessas 

nações. Depois desse fato, o jornalismo repensou suas relações com as fontes e com os 

serviços de relações públicas. (TRAQUINA, 2004, p.136) 

Outro fator que não tem sido levado em conta na relação entre agentes do campo 

político e midiático é a profissionalização do político, como observado por Weber 

(1995), que aconteceu na mesma época da profissionalização dos jornalistas. Não só os 

políticos se tornariam profissionais, mas os próprios partidos passariam a ser geridos 

como empresas, não no sentido de obter lucros financeiros, mas de perseguir objetivos 

mediante meios racionais; burocratizando sua estrutura, ou seja, colocando pessoal 

capacitado profissionalmente em determinados postos, e deixando a política para os 

políticos. Já na primeira metade do século XX, a moderna propaganda de massas torna a 

racionalização da máquina partidária, a disciplina, as finanças, a imprensa e a 

publicidade do partido a chave para o sucesso eleitoral. Os partidos se organizam de 

forma cada vez mais rigorosa. A profissionalização da política passa a envolver gastos 

vultosos na organização das campanhas eleitorais e a envolver gastos correntes com 

comunicação como preparação de oradores e imprensa partidária.  (WEBER, 1995, 

109). A própria utilização da propaganda de guerra na década de 1910 parece uma prova 

de que o campo político já estava utilizando assessoria no campo da comunicação, o que 

modificou o relacionamento entre os campos jornalístico e político.  

Esse movimento de profissionalização é responsável por um novo ethos 

jornalístico que faz nascer a prática do muckraking (caça de escândalos), uma visão do 

jornalista como adversário do poder constituído e cão de guarda (watchdog) da 

democracia. O escândalo político seria, portanto, um momento de reafirmação desse 

papel jornalístico.  
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Os jornalistas investigativos passaram a se considerar não apenas repórteres que 
deveriam esquadrinhar por debaixo da superfície das coisas a fim de conseguir a 
verdade, mas também reformadores sociais que procuravam moldar as agendas das 
políticas públicas provocando o ultraje moral em seus leitores ou espectadores. A 
conformação das agendas de políticas públicas através da revelação de atividades 
secretas que chocassem e surpreendessem, que atingissem os nervos expostos da 
comunidade e levassem os responsáveis pelas políticas públicas a lhes dar uma 
satisfação, tornou-se parte da autoconcepção profissional dos jornalistas. 
(THOMPSON, 2002, p.112-113) 
 

 Apesar da validade das críticas ao ponto de vista habermasiano, estas se 

restringem à primeira teorização do filósofo alemão sobre a esfera pública, feita em 

1962. Trinta anos depois, Habermas revisou seus postulados teóricos, resgatando o 

papel democrático da Esfera Pública dentro de um novo contexto social e adicionando 

ao conceito a teoria do agir comunicativo, desenvolvida posteriormente ao seu primeiro 

trabalho. A teoria do agir comunicativo toma a linguagem cotidiana como medium 

comum que permite o entendimento entre os parceiros discursivos, tomados como 

iguais, dentro de um debate busca de um consenso, em que vence o melhor argumento. 

Segundo as regras desse agir, nenhuma pretensão de validez poderia ser descartada sem 

passar por uma discussão ampla dentro da esfera pública. 
Esfera ou espaço público é um fenômeno social elementar do mesmo modo que a 
ação, o ator, o grupo ou a coletividade; porém, ele não é arrolado entre os conceitos 
tradicionais elaborados para descrever a ordem social. A esfera pública não pode ser 
entendida como uma instituição, nem como uma organização, pois, ela não constitui 
uma estrutura normativa capaz de diferenciar entre competências e papéis, nem 
regula o modo de pertença a uma organização, etc. tampouco ela constitui um 
sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus limites internos, exteriormente 
ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis. A esfera 
pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de 
conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são 
filtrado e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas 
em temas específicos. Do mesmo modo que o mundo da vida tomado globalmente, a 
esfera pública se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas o 
domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia com a compreensibilidade 
geral da prática comunicativa cotidiana. (HABERMAS, 1997, p.92) 
 

Diante do funcionamento de meios de comunicação de massa que transcendem 

as fronteiras espaciais e temporais e comprimem a relação entre elas, Habermas retira a 

esfera pública de espaços geográficos compartilhados, ampliando-a para a mediação 

exercida pelos meios massivos de comunicação. Ao invés da Esfera Pública burguesa 

descrita em sua primeira obra, Habermas (1997, p.107) apresenta uma esfera pública 

ampliada dividida em três instâncias: a esfera pública episódica, marcadas por encontros 

informais em bares, cafés e encontros na rua; a esfera pública da presença organizada, 

encontros de pais, públicos que freqüentam espetáculos, reuniões de partidos etc.; e a 

esfera pública abstrata, ancorada nas mensagens difundidas pela mídia.  
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Habermas reconhece ainda o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais 

no florescimento dessa nova esfera pública. O autor muda sua concepção em relação ao 

papel do campo jornalístico no desenvolvimento da esfera pública, reconhecendo os 

imperativos éticos que o regem, e admitindo que onde a esfera pública está em pleno 

funcionamento o poder dos meios de comunicação em impor a agenda é reduzido. Para 

Habermas (1997, p.113), a perspectiva de uma esfera pública dominada pelo poder 

midiático é válida apenas em situações de esfera pública em repouso, e não em 

situações de mobilização, em que o poder de um público que toma posição em relação a 

determinados temas de debate se faz presente. A tese da refeudalização da esfera 

pública também é revista, no momento em que Habermas (1997, p. 95 – 96) reconhece 

que dentro da esfera pública a influência e o prestígio estão em disputa, e que pontos de 

vista e discursos patrocinados por meios escusos podem ter negada sua pretensão de 

validade, caso os participantes da esfera pública percebam suas reais intenções. 

Em texto sobre a crise econômica que atingia jornais alemães, Habermas (2007) 

defende a manutenção de jornais capazes de oferecer bom jornalismo atendendo à 

demanda por formação e informação, oferecendo um lucro aceitável, uma perspectiva 

bem diferente da sua tese de livre-docência de 1962. Seguindo esse raciocínio, o 

filósofo alemão considera que uma imprensa de qualidade possui um papel de liderança 

dentro de uma sociedade. Habermas teme que a mercantilização desenfreada do 

jornalismo coloque em risco essa “imprensa de qualidade” voltada para o debate 

político fundamentado, uma posição difícil de discordar. O autor não demoniza o 

mercado, reconhecendo o papel importante dessa instância em vários momentos 

históricos, mas chama a atenção para sua insuficiência para resolver todos os impasses 

dentro de uma sociedade. Habermas reconhece, no texto, o papel da produção de 

notícias no Estado democrático de direito, defendendo o papel da imprensa de fornecer 

informação credível, que serve de base para a discussão pública.  
É claro que os fluxos díspares de comunicação numa esfera pública dominada pelos 
meios de comunicação de massa não permitem o tipo de discussão ou consulta 
regrada que tem lugar em tribunais ou sessões parlamentares. Mas isso também não 
é necessário, pois a esfera pública é apenas um dos elos relevantes: ela faz as vezes 
de mediação entre discursos e discussões nos foros do Estado, de um lado, e as 
conversas episódicas ou informais de eleitores potenciais, de outro. A esfera pública 
dá sua contribuição à legitimação democrática da ação estatal ao selecionar temas de 
relevância política, elabora-os polemicamente e os vincula a correntes de opinião 
divergentes. Por essa via, a comunicação pública estimula e orienta a formação da 
opinião e do voto, ao mesmo tempo em que exige transparência e prontidão do 
sistema político. Sem o impulso de uma imprensa voltada à formação de opinião, 
capaz de fornecer informação confiável e comentário preciso, a esfera pública não 
tem como produzir essa energia.  (HABERMAS, 2007) 
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O jornalismo através das novas práticas profissionais nascidas durante sua 

transformação em indústria e da sua cultura profissional passa a ser uma das instâncias 

responsáveis pela construção da realidade e também do mundo político disponível para 

a discussão dos cidadãos, fornecendo, como reconhece Habermas, os insumos para um 

debate político minimamente fundamentado. Todos os dias o jornalismo oferece aos 

leitores, telespectadores e ouvintes informações sobre temas, como a política e assuntos 

internacionais, e lugares que eles não poderiam ter acesso através da experiência direta. 

Mas o jornalismo não constitui apenas uma fonte de conhecimento, ele é uma instância 

que constitui a vida contemporânea, é um lugar de referência (VIZEU e CORREIA, 

2008), onde o receptor pode ter a certeza que o mundo existe e as instituições estão 

funcionando, apesar dos problemas. O jornalismo, através de seu discurso 

institucionalizado e credível, impede que o cidadão acredite em boatos e seja tomado 

pelo desespero, achando que o caos pode tomar conta do mundo a qualquer hora. “O 

conjunto dos meios de comunicação forma hoje um círculo de realidade envolvente que 

se converte na referência diária de nossa vida, tela de fundo da vida em comum” 

(GOMIS, 1991, p.15, tradução nossa). A realidade cotidiana apresenta-se aos homens 

como um mundo intersubjetivo, um mundo compartilhado com outros homens 

(BERGER e LUCKMANN, 1978, p.40), e as notícias são uma das formas culturais que 

permitem esse compartilhamento intersubjetivo por ser um conhecimento disponível a 

todos.  

 Para dar conta de como o jornalismo atua na construção da realidade serão 

utilizadas as teorias construtivistas do jornalismo, conhecidas como newsmaking ou 

teoria da produção da notícia. Hohlfeldt (2001, p.189) considera as formulações do 

newsmaking como hipóteses e não como uma teoria, pelo fato desses estudos não serem 

um paradigma fechado e acabado, que não possa aceitar complementações ou 

conjugações. Já a hipótese, é um caminho aberto que aceita novas contribuições, ainda a 

ser comprovado, e que no caso de erro, busca uma nova variável que não tinha sido 

levada em conta, diferentemente da teoria que não aceita o erro ou a falha por ser um 

esquema auto-explicativo e fechado.  

O newsmaking permite rejeitar o mito profissional de que as notícias são um 

espelho fiel da realidade, e tomá-las como uma construção. Tuchman (1978, p.184) 

observa que as notícias são um fenômeno social partilhado, que ao descreverem um 

evento, o define e o molda, construindo sua imagem perante a audiência. Dentro desse 

filão de investigação serão utilizadas as teorias chamadas pelo teórico português Nelson 
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Traquina de teorias interacionistas. Essa linha considera que: 
As notícias são resultado de um processo, definido como a percepção, 
seleção e transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos) num 
produto (as notícias). Os acontecimentos constituem um imenso universo de 
matéria-prima; a estratificação deste recurso consiste na seleção do que irá 
ser tratado, ou seja, na escolha do que se julga ser matéria-prima digna de 
adquirir status de notícia, numa palavra ter noticiabilidade (newsworthiness) 
(TRAQUINA, 2004, p.180). 

 
 Os estudos de produção da notícia são centrados no emissor, nesse caso no 

jornalista, visto como “intermediário entre o acontecimento e sua narratividade, que é a 

notícia” (HOHLFELDT, 2001, p.203). Esses estudos têm como esteio teórico a 

sociologia das profissões, a sociologia do conhecimento e a etnometodologia, tentando 

compreender como os jornalistas transformam os acontecimentos em notícias através de 

suas práticas e cultura profissionais, envolvendo a apuração, seleção, redação, edição e 

distribuição das notícias como momentos em que os acontecimentos passam por filtros 

até se transformarem no produto final do jornalismo.  

 Entre as questões colocadas por essa tendência de pesquisa está o jornalista 

situado como integrante de uma empresa jornalística que tem que produzir um produto 

(a notícia) dentro de um tempo limitado (a luta contra o deadline), trabalhando com o 

apoio de outras instituições e indivíduos que fornecem informações (fontes) e atuando 

dentro de um mercado onde concorre com outras empresas. Os jornalistas constroem, na 

relação com as fontes, o tempo, e com os lugares onde encontrarão as notícias uma teia 

de faticidade (TUCHMAN, 1978), construindo o produto de uma determinada forma, 

retratando determinadas pessoas e lugares ao invés de outros. Para dar conta de todas as 

variáveis colocadas na produção da notícia, os jornalistas recorrem às tipificações. As 

tipificações permitem que o indivíduo não precise reinventar o modo como ele age em 

face de situações cotidianas todas as vezes que ele se deparar com tais circunstâncias 

(BERGER e LUCKMAN, 1978, p.64). Entender como os jornalistas empreendem a sua 

tarefa diária de suprir a sociedade com notícias é essencial para compreendermos as 

razões pelas quais o escândalo político se transforma em notícia e as conseqüências de 

sua divulgação.   

Através do conhecimento prático apreendido socialmente, que acaba sendo 

naturalizado, o indivíduo economiza tempo e recursos, podendo se dedicar a outros 

problemas mais complexos, o que facilita seu trabalho cotidiano.  Ou seja, o fato da 

empresa jornalística, que como toda empresa busca o lucro, seguir determinados fins 

através de determinados meios, ou seja, de ser uma estrutura burocratizada que planeja 
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seus passos de forma racional para dar conta de seus objetivos, influi na configuração da 

informação, e na sua construção como notícia. O conceito de habitus, tal como 

formulado por Bourdieu, é uma alternativa que também pode ser bem sucedida para dar 

conta do sentido prático da profissão jornalística, já que pode ser facilmente aplicado 

aos diferentes campos sociais. 
Os “sujeitos” são na realidade agentes atuantes e conscientes dotados de um sentido 
prático (é o título que na obra em que desenvolve esta análise), sistema adquirido de 
preferências, de princípios e de divisão (o que se costuma chamar um gosto), de 
estruturas cognitivas duradouras (que essencialmente são fruto da incorporação de 
estruturas objetivas) e de esquemas de ação que orientam a percepção da situação e 
da resposta adaptada. O habitus é essa espécie de sentido prático do que é preciso 
fazer numa situação determinada – o que, em esporte, se chama o sentido do jogo, 
arte de antecipar o desenvolvimento futuro do jogo que está inscrito em pontilhado 
no estado presente do jogo...(BOURDIEU, 1997a, p.40, tradução nossa)  

 
Seguindo a trilha deixada pelas teorias construtivistas, Alsina (2005, p.334) 

define notícia como “uma representação social da realidade cotidiana produzida 

institucionalmente que se manifesta na construção de um mundo possível”. Nessa 

concepção, o jornalista, como participante de uma instituição, é o autor de um mundo 

possível, que ganha forma através da notícia. Para Alsina (2005, p.388), na construção 

da notícia intervêm três mundos distintos e inter-relacionados, que são: o mundo real, o 

mundo de referência e o mundo possível. O mundo real (ALSINA, 2005) seria a 

instância onde estariam localizados os fatos em primeira mão. O mundo de referência 

seria aquele onde o jornalista busca o acontecimento do mundo real. Para que a notícia 

seja compreensível é essencial que seja enquadrado em mundos de referência. É o 

mundo intersubjetivamente partilhado pelos destinatários da notícia. Por fim, há o 

mundo possível que é construído pelo jornalista tendo em conta o mundo “real” e um 

mundo de referência escolhido (ALSINA, 2005). Cada mundo descrito por Alsina 

(2005) está relacionado a uma determinada operação de sentido. O mundo real está 

ligado à verificação, à apuração dos fatos. O mundo possível se relaciona à 

verossimilhança, o enquadramento escolhido pelo jornalista para o fato deve ser 

verossímil para o público, não pode ser absurdo. O mundo possível está ligado à 

veracidade, deve se apoiar em fatos rigorosamente apurados, mas nem por isso deixa de 

ser uma construção entre tantas outras possíveis.  

Portanto, uma vez que as notícias jornalísticas são construções, que o jornalismo 

refrata o real e não o reflete, uma vez que as notícias sobre política ou quaisquer outros 

temas estão imersas na cultura e nas práticas dos jornalistas não podemos cair em uma 

espécie de essencialismo, acreditando que é possível relatar o real tal como ele é. O fato 
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é incompleto, e para que algum agente ou instituição possa partilhá-lo com outros é 

preciso que os espaços vazios sejam preenchidos pelas convenções lingüísticas, 

narrativas e culturais. Dessa forma o fato sempre é construído, mesmo que em 

diferentes graus. Construir a realidade não é um privilégio do campo jornalístico, pois 

os indivíduos o fazem diariamente no seu cotidiano.  Isso faz com que rejeitemos 

conceitos como o de distorção involuntária proposto por Wolf (2006), pela 

impossibilidade de que o fato não seja enquadrado por determinadas convenções, 

tornando termos como este de pouca utilidade explicativa.  

 

1.3 O Campo Jornalístico 
  Apesar dos estudos que se preocupam com a produção da notícia responderem a 

questões importantes sobre o jornalismo, entendemos que é preciso a utilização de uma 

teoria que permita o entendimento amplo das relações entre as esferas sociais, incluindo 

suas relações de poder. Para dar conta das relações entre jornalismo e política 

utilizaremos a teoria dos campos do sociólogo Pierre Bourdieu. Mesmo reconhecendo 

as diferenças entre o construtivismo estruturalista de Bourdieu e o construtivismo 

fenomenológico de Berger e Luckman, consideramos que as duas perspectivas podem 

conviver, apresentando até conceitos que guardam certa equivalência entre si como o 

habitus e as tipificações. Como Corcuff (2002, p.89) explica o construtivismo de 

Bourdieu parte das estruturas sociais, enquanto o construtivismo fenomenológico parte 

dos indivíduos e suas interações. Não há necessariamente uma oposição entre as duas 

perspectivas, o que pode ser visto como oposto pode ser um complemento. As estruturas 

não são para Bourdieu camisas de força dos indivíduos, tanto que ele usa o termo agente 

para caracterizar que os indivíduos possuem uma margem de manobra, e não a palavra 

sujeito como é de costume nas teorias estruturalistas. 

 A teoria dos campos elaborada por Bourdieu é um ponto de vista que oferece 

muitas vantagens para um estudo das práticas sociais nas variadas esferas da sociedade, 

principalmente pelo fato do sociólogo reunir elementos de diferentes escolas sociais, 

como o conceito de capital de Karl Marx, que ganhou outras conotações além das 

econômicas, e a idéia de que a realidade social se constitui como um conjunto de 

relação de forças entre grupos sociais historicamente em disputa entre si. Enquanto da 

obra de Max Weber, Bourdieu tomou emprestado a noção de que a realidade social é 

constituída também por um conjunto de relações de sentido, enfatizando sua dimensão 
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simbólica (CORCUFF, 2001, p.56). Essa perspectiva ilumina os conflitos e as relações 

de forças entre as diversas esferas sócias, no nosso caso o jornalismo e a política. E 

permite esclarecer o choque entre essas duas esferas no desenrolar de um escândalo 

político que é um momento de tensão entre esses dois campos sociais. 

 Bourdieu trabalha com uma série de conceitos como Campo, Habitus, Illusio, 

Capital Simbólico, Poder Simbólico e Violência Simbólica que permitem ao 

pesquisador realizar análises a partir de uma perspectiva construtivista, com uma ênfase 

mais marcante no papel do poder na construção da realidade. O ponto de partida da 

teoria de Bourdieu é o conceito de campo, que está ligado a todos os demais e que 

fazem sentido apenas se trabalhados de forma integrada. Para Bourdieu o campo  
é um espaço estruturado, um campo de forças – onde há dominantes e dominados, 
há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no interior 
desse espaço – que é também um campo de lutas para transformar ou conservar esse 
campo de forças”. (BOURDIEU, 1997, p.57) 
  

Cada campo possui seus recursos próprios (capital), práticas partilhadas 

socialmente (habitus) e crenças sobre seu papel e funcionamento (illusio). Dois campos 

sociais, e suas relações entre si e as disputas de ambos no campo do poder mais amplo, 

serão estudados a partir dessa perspectiva: o campo jornalístico e o político. Os dois 

campos vivem em contínua tensão exercendo uma pressão mútua sobre o outro. O 

campo político possui poder por englobar em seu interior os representantes eleitos do 

povo e possuir o controle das estruturas estatais e do campo burocrático, tendo por isso 

a possibilidade de recorrer a sanções sobre outros campos. O Estado, cujo controle está 

em disputa no campo político, é resultado da concentração de várias espécies de capital, 

seja ele físico, econômico, simbólico, cultural, etc. (BOURDIEU, 1997a, 99-100). Além 

da concentração de capital nas estruturas estatais, existe a dependência que os meios de 

comunicação têm da informação oficial.  

O campo jornalístico, por sua vez, possuiria, de acordo com Bourdieu (1997), 

um monopólio real sobre a produção e difusão de informação com credibilidade 

suficiente para atingir os cidadãos sem que esses precisem duvidar da veracidade de 

seus conteúdos. Ou recorrendo a um termo do sociólogo norte-americano Herbert Gans 

(1980, p.249), poderíamos afirmar que os jornalistas são “gerenciadores da arena 

simbólica”, dando visibilidade aos agentes do campo político e outros campos sociais 

para um público mais amplo a partir dos padrões de seleção do próprio campo 

jornalístico. Como observa Lima (2006, p.59), os meios de comunicação de massa 

possuem uma grande capacidade de produzir e distribuir capital simbólico, se 
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“transformando também em atores com interferência direta no processo político”.  

A disputa pelo poder simbólico é a origem das tensões entre os dois campos. “O 

capital político é uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no 

reconhecimento” (BOURDIEU, 2006, p.187- 188), ou seja, os agentes envolvidos em 

disputas no campo político precisam manter uma boa imagem para manter o contrato 

fiduciário com os eleitores, precisam se mostrar dignos da confiança da população. E 

como lembra Thompson (2002, p.134), “cada vez mais a mídia se torna a arena decisiva 

em que as relações entre políticos e não-profissionais do campo político mais amplo são 

criadas, sustentadas e, ocasionalmente, destruídas”, arena essa gerenciada pelos 

profissionais do campo jornalístico. É nesse fato que reside o poder destrutivo dos 

escândalos políticos nas carreiras e projetos políticos, e é por isso que o gerenciamento 

da visibilidade e do capital simbólico dos agentes do campo político pode sair do 

controle destes durante um escândalo político.  

A comunicação é um recurso para atingir o poder político, contudo a visibilidade 

oferecida pelo campo jornalístico nos locais onde ele está fortemente institucionalizado 

e independente pode fugir do controle dos agentes do campo político, causando desgaste 

na imagem desses indivíduos junto ao eleitorado. Para evitar que isso aconteça, o 

político profissional conta com um batalhão de profissionais especializados em 

comunicação que cuidam desde a relação com a imprensa e a entonação da voz durante 

os discursos até a vestimenta utilizada pelos candidatos, tudo para difundir uma boa 

imagem do político no eleitorado e no campo jornalístico. As relações entre os campos 

serão analisadas daqui por diante a partir das práticas e a cultura profissionais que fazem 

parte da construção das notícias: as relações com as fontes, a cultura profissional e o 

conceito de objetividade, relacionado esses temas com a cobertura política.  

O relacionamento entre jornalistas e fontes é um dos pontos mais discutidos na 

teoria do jornalismo, e parece haver um consenso entre os estudiosos de que existe uma 

relação de poder entre os informantes e os profissionais do jornalismo, e de que o 

acesso às fontes é estruturado hierarquicamente. Outro fator importante é que a escolha 

das fontes está fortemente ligada às chamadas tipificações. Os jornalistas além de 

tipificarem a forma de produzirem as notícias, de lidar com o tempo e o espaço, 

tipificam as fontes. Algumas fontes, em razão do espaço institucional que ocupam, 

possuem mais credibilidade que outras. Contudo, nem todos os jornalistas tipificam suas 

fontes da mesma forma, existem diferenças entre os repórteres especializados e os 

repórteres generalistas no tocante ao relacionamento com as fontes. Os primeiros 
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acabam convivendo diariamente com as fontes e criam uma relação de simbiose com 

estas; já os repórteres generalistas apenas ocasionalmente acabam tendo que recorrer a 

uma mesma fonte, e dificilmente criam uma relação duradoura com estas. 

Uma dança. É como Gans (1980, p.116) enxerga a relação entre fontes e 

jornalistas; os profissionais do campo jornalístico procuram as fontes para obter 

informação, enquanto estas procuram os jornalistas para divulgar informações que 

atendam aos seus interesses. Contudo, em qualquer par de dançarinos a condução do 

bailado fica a cargo de um deles, e para Gans, a fonte geralmente conduz o processo. 

Mas o jornalista possui uma parcela de poder, pois é ele que julgará a partir dos padrões 

profissionais, se a informação repassada pela fonte é conveniente. Dessa forma, 

enquanto as fontes procuram colocar a informação que elas repassam no noticiário a 

partir do seu próprio enquadramento, os jornalistas vão até as fontes procurar as 

informações de que precisam. Essa relação de simbiose pode provocar trocas de favores 

e “pactos de sangue” que extrapolam os conceitos éticos do jornalismo.  

No jornalismo político, em que existem setoristas responsáveis pela cobertura de 

determinado grupo político, o problema pode ser agravado. Apesar de não gostar dessa 

prática, o editor 2, responsável pelo caderno de política do Diário de Pernambuco 

durante o período pesquisado, reconhece que a manutenção de setoristas em épocas de 

eleições é comum pelo fato de no jornalismo o cultivo da confiança das fontes ser uma 

prática muito valorizada. Já o editor 1, que desempenhava a mesma função no Jornal do 

Commercio, afirma que há um rodízio grande em sua editoria em relação à setorização 

da cobertura, e nada garante que um repórter responsável pela cobertura de um grupo 

político, seja governo ou oposição, continue no mesmo setor durante as eleições. 

O acesso das fontes aos jornalistas reflete a estrutura de poder da sociedade. 

Funcionários governamentais de primeiro escalão e políticos eleitos terão primazia nas 

notícias, por uma questão de otimização da produção noticiosa. Políticos importantes e 

altos funcionários governamentais não podem correr os riscos de mentir para a 

imprensa, pois não seria uma mentira dita em âmbito privado, mas para um público 

indefinido numericamente e espacialmente; seria, portanto, uma mentira pública. Estaria 

quebrado o contrato fiduciário com os cidadãos. Por isso, os agentes do campo 

jornalístico consideram que não precisam checar incessantemente as informações 

repassadas por essas fontes.  

As fontes menos poderosas, por sua vez, normalmente têm acesso aos meios de 

comunicação apenas através de atos que possam se transformar em notícias não pelas 
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idéias defendidas durante essas manifestações, mas pelo potencial de disrupção, a 

quebra da normalidade e da ordem social. Essas fontes, que seriam os movimentos 

sociais que não tem suas idéias defendidas por fontes poderosas, têm que promover atos 

como manifestações, passeatas, ocupações de prédios públicos, greves etc. Esses 

métodos, porém, por serem normalmente enquadrados como desvios, fazem com que as 

fontes menos poderosas sejam enquadradas de forma negativa nas notícias. Traquina 

(2004, p. 198) compara essa relação entre fontes e jornalistas a um jogo chamado xadrez 

jornalístico, em que os diferentes participantes na disputa por visibilidade nos meios de 

comunicação usam diferentes táticas de acordo com as peças que eles possuem no 

tabuleiro. Os jogadores jogam as regras do campo jornalístico procurando ajustar suas 

ações às necessidades e aos procedimentos de seleção de notícias das empresas 

jornalísticas. Diferentemente do jogo de xadrez normal, alguns participantes começam a 

partida com menos peças para movimentar.  

Um bom exemplo é o caso da artesã Maria do Socorro, pivô do Escândalo 

Político estudado nesse trabalho. Maria do Socorro foi a autora do discurso proferido 

contra a obra de urbanização da orla de Brasília Teimosa feita pela administração João 

Paulo no guia eleitoral do candidato Cadoca (PMDB). Socorro denunciou que João 

Paulo e sua administração priorizaram a construção da orla em detrimento das moradias 

dos habitantes das palafitas de Brasília Teimosa. A mesma Maria do Socorro desmentiu 

o seu primeiro discurso, dessa vez no guia de João Paulo (PT), e ainda acusou Cadoca 

de suborná-la através de sua esposa para que criticasse o prefeito petista. Contudo, 

Maria do Socorro nunca foi uma fonte ou questionada como fonte. O seu discurso foi 

apropriado pelos candidatos, o que foi aceito pelos jornais pesquisados. 

Esse fato se deu em grande parte por João Paulo e Cadoca serem os 

protagonistas da campanha eleitoral, os dois principais candidatos e ocuparem cargos 

eletivos. Um colunista chegou a desacreditar totalmente qualquer discurso proferido 

pela artesã, mas tratando com muito comedimento os dois políticos e suas respectivas 

equipes. Porém, parece evidente que um dos lados a aliciou. Onde estão as críticas a 

estes que subornaram Maria do Socorro, seja quem forem? Será que alguém mereceria 

credibilidade enquanto os fatos não fossem esclarecidos? O autor da coluna, para 

defender o seu ponto de vista, chega ainda ao ponto de afirmar que a televisão é 

transparente como se não existissem recursos de edição entre outros que permitem ao 

enunciador construir a mensagem, principalmente na enunciação de um discurso 

interessado, como no caso dos guias eleitorais. 
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Parece fora de dúvida que D. Socorro é uma pessoa carente, com enormes 
problemas econômicos e pessoais, que não tem maiores compromissos com a ética. 
É compreensível. Também não há dúvidas de que os marqueteiros do PT 
aproveitaram a situação e não economizaram nas tintas. Faz parte. 
Mas é preciso um certo comedimento. O eleitor não é burro e a televisão é 
transparente. Por toda compaixão que se possa ter, depoimentos como o de D. 
Socorro não merecem a menor credibilidade. Nem de um lado, nem do outro. 
(BARRETO, 2004) 

 

Hall e seu grupo de pesquisa (1993, p.230) defendem que a posição preferencial 

das fontes institucionais dentro do xadrez jornalístico confere a seus argumentos uma 

proeminência dentro dos temas debatidos na arena jornalística, já que essas fontes por 

gozarem de grande credibilidade possuem a capacidade de “estabelecer a definição ou 

interpretação primária do tópico em questão”. Todas as demais vozes que se colocarem 

no debate terão que se posicionar em relação à definição dada ao debate pelas fontes 

institucionais. Por esse motivo Hall e seu grupo de pesquisadores chamam as fontes 

institucionais e poderosas de definidores primários (primary definers), pelo poder de 

estruturar o debate. O poder das fontes institucionais na construção das notícias é 

inegável, mas a definição primária do debate varia muito de acordo com a situação. Se a 

relação entre as fontes e o campo jornalístico se desse tal como descrevem Hall e seus 

companheiros, os jornalistas estariam próximos de serem meramente escribas dos 

poderosos, sem tomarem qualquer iniciativa que fosse de encontro aos projetos e 

vontades dos definidores primários. É uma teoria determinista que não dá conta do 

caráter conflituoso e negociado da relação entre os jornalistas e as fontes. (TRAQUINA, 

2004, p.180). 

As fontes também são tipificadas para que os jornalistas possam avaliar se a 

informação é correta e importante rapidamente, sem grande dispêndio de tempo e 

energia. Os jornalistas possuem parâmetros para tipificar a fonte. Gans (1980, p.128) 

usa o termo noticiabilidade, na teoria do jornalismo utilizado para acontecimentos, para 

medir a utilidade das fontes. Para o estudioso norte-americano, a noticiabilidade das 

fontes é um índice de noticiabilidade do fato. São seis critérios noticiosos utilizados em 

relação às fontes: noticiabilidade passada, produtividade, confiança, segurança, 

autoridade e articulação. 

O primeiro critério, a noticiabilidade passada, refere-se ao número de 

informações repassadas pelas fontes em momentos anteriores que se transformaram em 

notícia. Isso pode fazer com que um indivíduo ou instituição se transforme numa fonte 

regular para futuras matérias (GANS, 1980, p.128). Contudo, se alguma fonte começa a 
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repassar informação repetida pode ser excluída do xadrez jornalístico. A produtividade 

está ligada à capacidade da fonte de fornecer informação, cuja apuração não redunde em 

grande gasto de tempo e recursos pela empresa jornalística (GANS, 1980. p.129). 

Apesar de os jornalistas, buscarem uma informação mais custosa se for preciso, os 

profissionais do campo jornalístico trabalham com a logística em mente. A segurança 

está ligada ao fato de os jornalistas precisarem de fontes seguras cuja informação 

requeira o mínimo de checagem posterior. Contudo, se uma estória ou um fato é 

controverso ou não prontamente credível, os repórteres precisam recolher provas de no 

mínimo duas fontes separadas e independentes. (GANS, 1980, p. 129-130) 

Quando a segurança não pode ser checada rapidamente, os jornalistas avaliam a 

confiança das fontes. As fontes confiáveis não se limitam a servir informação, tentam 

ser precisas, e acima de tudo, honestas. Os Repórteres mantêm uma observação 

constante acerca da honestidade das fontes, podendo continuar a usar suas informações 

ou descartá-las de acordo com suas atitudes (GANS, 1980, p.130). Se todos os outros 

atributos entre as fontes forem iguais, os jornalistas recorrem a fontes em posições 

oficiais de autoridade e responsabilidade. Como dito anteriormente, essas fontes são 

consideradas mais noticiáveis pelo impedimento de mentir abertamente; elas são 

também mais persuasivas, pois seus fatos e opiniões são oficiais (GANS, 1980, p.130). 

Por fim, o último critério de noticiabilidade das fontes é a articulação (GANS, 1980, 

p.130). Quando as fontes são entrevistadas, elas devem ser capazes de expor seu ponto 

de vista de forma concisa, e preferencialmente da maneira mais dramática possível. 

Conhecer fontes traz status profissional (TUCHMANN, 1978, p.78), os 

jornalistas que possuem muitas fontes podem trazer novas pautas com maior freqüência, 

e isso é sinônimo de competência. Quanto mais elevado o status das fontes e maior a 

liberdade de ação oferecida pelas suas posições, maior o status dos repórteres. Pautas, 

fontes e repórteres são hierarquicamente organizados (TUCHMAN, 1978, p.69). Ter 

fontes, para os agentes do campo jornalístico, significa possuir capital simbólico que é 

qualquer tipo de capital reconhecido “segundo categorias de percepção, princípios de 

classificação de visão e de divisão, sistemas de classificação, sistemas classificadores, 

esquemas cognitivos que são fruto da incorporação das estruturas do campo 

considerado” (BOURDIEU, 1997a, p.151, tradução nossa). 

Se o relacionamento com as fontes possui tantas nuances em qualquer área do 

jornalismo, em nenhum outro setor especializado ele é tão dramático quanto no 

jornalismo político. O repórter político como profissional especializado dá grande 
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importância às fontes, criando muitas vezes relações de simbiose que podem terminar 

incorrendo em desvios éticos por parte dos jornalistas. Os repórteres podem acabar 

sendo co-optados pelas benesses de estarem próximos de políticos que repassam em off 

segredos inconfessáveis de adversários ou decisões governamentais em gestação, e que 

por isso, num primeiro momento estariam em segredo, permitindo que os jornalistas 

possam obter furos em cima dos concorrentes e obter, assim, capital simbólico. 

Contudo, essa prática chamada de fontismo tem um preço caro para a independência do 

jornalista.  
 
As autoridades e seus assessores se dispõem a dar notícia em on (assumindo a 
autoria) ou off – mas, geralmente estabelecem um preço. Um ministro não tende a 
dar informação a um jornalista que divulga críticas sobre suas decisões – ele é até 
capaz de passar a dar notícia apenas na tentativa de ganhar sua complacência. Isso é 
o que se chama de “fontismo”: relacionamento promíscuo entre o repórter e a fonte. 
(DIMENSTEIN, 1990, p.39) 

 
 O repórter político mantém uma relação delicada com as fontes. O profissional 

deve manter sua independência e chegar com boas matérias na redação, mas não pode 

ser agressivo com determinadas fontes-chaves se não for estritamente necessário, o que 

pode levar a uma espécie de auto-censura (GANS, 1980, p.133). Do ponto de vista 

ético, essa prática é duvidosa, pois como Cornú (1999, p.77) demonstra todos os 

códigos deontológicos de jornalistas ao redor do mundo defendem uma relação crítica 

com as fontes. A deontologia “recomenda que não se suprimam informações nem 

elementos de informação essenciais entre os factos que o jornalista confirma ou de que 

toma conhecimento a propósito de um acontecimento ou de um assunto particular” 

(CORNÚ, 1999, p.77).  

 O editor 2, durante a entrevista, narrou um episódio curioso sobre o uso do off 

durante sua entrevista. O jornalista relata que o jornalismo praticado no jornal em que 

ele quando ele assumiu o cargo de editor era baseado em declarações respaldadas pelo 

uso indiscriminado de offs que nunca eram checados. Eram feitos offs de uma 

personalidade falando mal da outra sem que fossem acrescentadas informações 

relevantes.  
Os jornalistas perguntavam para um político “o que você acha dessa posição de tal 
pessoa?”, e o político respondia “isso é um absurdo, esse cara é ligado a tal pessoa 
por isso ele está tomando essas medidas”, e na hora de dar uma declaração em on, a 
mesma pessoa, que deu o off degradando o sujeito, joga confetes nele. Na primeira 
semana, de trabalho na editoria, eu peguei uma matéria escrita assim, e questionei. O 
pessoal da editoria falou que todo mundo em todos os três jornais faz assim.  
 

 Outra manobra conhecida no jornalismo político é o vazamento. Grande parte 
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das decisões governamentais, principalmente aquelas com potencial para agredir a 

sensibilidade moral da maioria da população, é tomada em segredo. E os vazamentos, 

quando ocorrem, também são geralmente feitos de forma oculta, através da famosa 

declaração em off. Contudo, o jornalista pode ser usado para medir a receptividade 

pública à nomeação de um político para um cargo público ou para uma medida 

governamental: é o chamado balão de ensaio. Num caso como esse, o jornalista é usado 

como um instrumento do campo político para conseguir um feedback do público, o que 

pode levar à chamada barriga, caso depois a informação se revele errada. Toda a 

responsabilidade do erro recai sobre os ombros do jornalista que aceitou receber a 

informação em off, já que a ética jornalística impede que o profissional revele as fontes 

da informação. 

 O relacionamento com as fontes é parte da produção das notícias, e a forma 

como esse relacionamento se dá faz parte da construção dos mundos possíveis 

(ALSINA, 2005) da política, uma vez que o jornalista inconscientemente toma “a 

política dos políticos” como seu mundo de referência para enquadrar as situações, e 

acaba fazendo parte da disputa política, mesmo sem tomar partido. Um possível efeito 

dessa ênfase nas fontes institucionais é que a descrição da política nas notícias pode 

acabar reforçando um modelo de processo democrático muito próximo ao descrito por 

Schumpeter (1956), em que a democracia seria apenas um procedimento para legitimar 

a dominação das elites políticas através do voto, ficando os cidadãos restritos a 

legitimar periodicamente o governo, que apesar de poder mudar de mãos ficaria sempre 

sob o comando das elites políticas.  

 A democracia desse ponto de vista seria um método de legitimar a dominação 

de uma minoria sobre as massas. As notícias ao não retratarem a participação de grupos 

minoritários ou a retratarem de um prisma negativo reforçariam essa visão. Todas as 

práticas e conflitos descritos aqui constroem parte do que o cidadão pode saber sobre 

política, mas não é apenas a relação com as fontes que constrói o mundo político que 

conhecemos: a cultura profissional e a objetividade também são fatores que devem ser 

levados em conta. A objetividade, por exemplo, é a regra profissional do jornalismo que 

dá mais legitimidade ao seu campo. 

Apesar de questionada, a objetividade continua sendo um conceito central, não 

só como legitimação, mas como um conceito operativo sustentado por várias práticas 

profissionais que permitem ao jornalista produzir um discurso minimamente coerente 

sobre o mundo de forma rápida, e dentro dos padrões éticos da profissão. A crítica 
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contra a objetividade é antiga nos meios científicos, mas o jornalismo relutou muito 

tempo em questionar seus métodos, o que vem acontecendo pelo menos no âmbito 

acadêmico, graças ao crescimento do campo de pesquisas sobre o campo jornalístico. 

Analisando o jornalismo americano, Hebert Gans (1980: p. 184, tradução nossa) 

considera que, “embora os jornalistas possam não estar conscientes disso, eles são 

talvez o bastião remanescente do positivismo lógico nos EUA”, em função de 

defenderem tão avidamente a objetividade, invocando algumas vezes, postulados 

ingênuos da filosofia positivista como a possibilidade de refletir o real tal como um 

espelho ou de “considerar os fatos sociais como coisas” (DURKHEIM, 2008, p.48), 

afastando assim qualquer resquício de subjetividade e qualquer opinião prévia em 

relação ao objeto observado.  

Um dos ataques contra a objetividade mais discutidos no âmbito dos estudos 

sobre o jornalismo é feito pela socióloga Gaye Tuchman (1993) que defende que a 

objetividade é um “ritual estratégico”, usado pelos jornalistas para se defenderem de 

potenciais críticas. A estudiosa defende que os jornalistas utilizam procedimentos rituais 

para garantir que estão sendo objetivos e desse modo se defenderem dos críticos. Entre 

os procedimentos estão a apresentação de possibilidades conflituais, a apresentação de 

provas auxiliares, o uso judicioso das aspas e a estruturação da informação numa 

seqüência apropriada. A socióloga parece não compreender o significado da 

objetividade na história do jornalismo e na sua afirmação como profissão, e o reduz 

drasticamente a uma estratégia para escapar de críticas. A objetividade tal como 

pensada pela socióloga americana tira qualquer pretensão ética que a profissão possa 

ter, uma vez que os profissionais do campo jornalístico nunca estariam preocupados 

com imperativos éticos, mas apenas em protegerem-se de processos e demissões. Um 

caminho que não permite uma atitude crítica em relação ao produto jornalístico, pois ao 

reduzir os métodos profissionais a uma mera atitude performativa não seria preciso 

fazer uma distinção entre o bom e o mau jornalismo. 

Já Hallin (1994, p.53), divide o mundo jornalístico em três regiões, cada uma 

seguindo diferentes padrões jornalísticos de objetividade: a esfera do consenso, a esfera 

da controvérsia legitimada e a esfera do desvio. De acordo com a situação, a notícia 

poderá ser enquadrada de uma maneira diferente. Assim, na esfera do consenso os 

valores partilhados são reforçados, e os jornalistas podem mostrar simpatia pelas idéias 

ou estilo de vida dos atores retratados na notícia. Um grupo de parlamentares que 

passem a encampar um movimento para abolir ou diminuir os privilégios de seu próprio 
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grupo pode ser visto com bons olhos pelo campo jornalístico e conseguir 

enquadramentos favoráveis. Da mesma forma que a ajuda a vítimas de catástrofes 

naturais é sempre enquadrada de um ponto de vista positivo, não importa se privada ou 

estatal. 

A esfera do desvio é uma reafirmação do consenso em torno de determinadas 

normas sociais. Os agentes situados nessa esfera serão enquadrados de maneira 

negativa: assassinos, pedófilos, corruptos e criminosos de toda espécie se situam nessa 

esfera. O problema da zona do desvio é que pessoas inocentes podem ser caracterizadas 

como desviantes quando não há provas consistentes para provar tais acusações, tal como 

no caso da Escola Base1, ou quando movimentos sociais são caracterizados como 

instâncias responsáveis por destruírem a ordem através de passeatas e outras 

manifestações. A artesã Maria do Socorro, como discutido anteriormente, foi 

enquadrada dentro dessa esfera ao ser tomada apenas como alguém corruptível. 

No espaço da controvérsia legitimada, os jornalistas usariam estratégias para 

confinar o debate político dentro de certas fronteiras. Dentro dessa esfera reinaria 

supremo o jornalismo neutro que escuta os dois lados, tática estratégica descrita por 

Tuchmann (1993, p.79). Essa esfera impediria que radicais e grupos minoritários 

adentrassem no debate, e conseguissem passaporte para a esfera pública abstrata. Um 

exemplo muito comum é o fato de que as críticas feitas a ocupantes de altos cargos 

governamentais retratadas no noticiário são sempre as feitas por outros ocupantes de 

altos cargos governamentais. Nas campanhas eleitorais, por exemplo, os partidos 

nanicos são, de certa forma, excluídos do debate.   

Hallin (1994, p.55) conclui que o campo jornalístico sustenta o consenso, mas 

quando esse consenso é quebrado em um determinado ponto, o campo atua no sentido 

de acelerar a expansão dos limites do debate político para que essa fronteira seja 

restabelecida. Na verdade, as fronteiras das esferas não são fixas, elas podem variar de 

acordo com o grau de consenso em relação a um fato, assim um acontecimento 

localizado na esfera do consenso pode se transferir para a esfera da controvérsia 

legitimada. Dentro dessa perspectiva, o jornalismo tal como é praticado atualmente 

estaria impossibilitado de realizar qualquer crítica ao status quo, uma vez que a crítica, 

quando fosse realizada, teria como objetivo restabelecê-lo.  
                                                 
1 Um grupo de mães acusou donos de colégio paulista de abusarem sexualmente de seus filhos. A escola 
foi fechada, além do estabelecimento ter sido alvo de vandalismo de pessoas revoltadas com o suposto 
crime. Nenhuma prova foi apurada contra os donos da escola, mas os suspeitos não conseguiram 
reconstruir suas vidas. 
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Os estudos que analisam o jornalismo através de uma perspectiva construtivista 

deram contribuições importantes ao entendimento do processo de produção de notícias, 

permitindo bases teóricas para a rejeição das notícias como espelho da realidade, ou 

perspectiva realista no dizer de Guerra (1998), mas apresenta sérias limitações quando 

analisa a objetividade jornalística, por comparar os métodos de pesquisa e a 

objetividade jornalísticas às versões destes instrumentos verificadas em ciências sociais 

como faz Tuchmann (1993), sem compreender que essas duas instâncias produzem 

tipos de conhecimentos diferenciados2; e por aniquilar qualquer parâmetro de 

diferenciação crítica entre um jornalismo bem feito e outro mal realizado (GUERRA, 

1998, p.129).  

Guerra cita também as teorias subjetivistas que defendem que a narração de um 

fato seria enquadrada sempre por interpretações que estariam de acordo com o senso 

comum e vinculadas ao pensamento hegemônico, os chamados “mapas culturais” 

(HALL et alli, 1993). Como a narração do fato tal como aconteceu seria impossível, a 

busca pela objetividade e pela confiança do público seriam práticas desprovidas de 

efeito. Além dessa crítica epistemológica, é realizada uma crítica ético-política, pois a 

objetividade seria também um recurso estratégico para legitimar a hegemonia dos 

segmentos dominantes dentro da sociedade (GUERRA, 1998, p.88).  

Apesar das críticas, o fato de o jornalismo ter na sua realidade a sua matéria-

prima e sua razão de ser é ponto pacífico nas teorias do jornalismo. E esse é o 

imperativo ético fundante da atividade jornalística: “o jornalista deve se ater à realidade 

dos fatos” (GUERRA, 1998, p.18). Caso o campo jornalístico abandone o imperativo, 

não será surpresa se o público abandonar o jornalismo, e passar a se informar por outros 

meios. Na verdade, essa atitude de jogar a criança junto com a água do banho “não 

conseguiu oferecer uma alternativa minimamente viável nem no âmbito específico da 

atividade jornalística nem no âmbito do controle social sobre as imprensa” (GUERRA, 

1998, p.136), e isso acontece justamente por não oferecer parâmetros dentro dos quais 

seja possível avaliar o bom e o mau jornalismo.  

A notícia não é o fato em si, mas um relato do fato que passa por determinados 

procedimentos, um texto sobre ele. Isso não significa que a notícia não pode ser 

objetiva, mas que por ser uma forma de conhecimento fundada na singularidade do fato 

(GENRO FILHO, 1987a), jamais pode esgotá-lo e analisá-lo sobre todos os aspectos, 

                                                 
2 Genro Filho (1987) defende que a ciência produz um conhecimento com pretensões universais, 
enquanto o jornalismo é uma forma de conhecimento apoiada na singularidade dos fatos. 
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uma meta que nem mesmo as ciências sociais, menos pressionadas pelo imperativo do 

tempo e com métodos de análise mais refinados, podem atingir. Para Guerra (1998, 

p.138), o conceito de objetividade pode ser criticado, relativizado, mas não descartado. 
O conceito de objetividade deve ser tomado apenas enquanto aquilo que sua idéia 
quer expressar, isto é, explicar o trabalho do jornalista em apurar os fato e depois 
relatá-los de modo que o leitor tenha uma noção exata do que aconteceu, pelo menos 
em seus aspectos mais relevantes. A pretensão da atividade jornalística é essa. 
Implica que a notícia pode dar conta de uma situação, cujas circunstâncias e 
configuração possam ser conhecidas e apresentadas a pessoas que não a viverem 
diretamente. Essa pretensão, obviamente, tem encontrado respaldo na sociedade, que 
confia na notícia como expressão da realidade, e por outro, indigna-se quando a 
imprensa não cumpre sua tarefa com a responsabilidade e o zelo necessários. 
(GUERRA, 1998, p.138) 
 

Embora a tese de que o jornalismo apresenta as “características mais relevantes” 

de um fato poder ser substituída pela idéia de que a narrativa jornalística apresenta as 

“características mais singulares” de um fato, como propõe Genro Filho, a conceituação 

de Guerra traz uma perspectiva que possibilita uma avaliação crítica do material 

produzido pelo campo jornalístico. Se as fontes institucionais possuem preferência, se 

determinados segmentos são marginalizados no noticiário, as reclamações terão como 

base a ética na mediação jornalística, e o zelo no trabalho de apuração e seleção dos 

fatos, o que Cornú (1999) denomina rigor de método. Contudo, não queremos aqui 

defender o que Moretzsohn (2007, p.187), na sua crítica ao jornalismo contemporâneo, 

chama de “jornalismo de mãos limpas”, aquele em que jornalista “consulta suas fontes, 

‘relata os fatos’, e lava as mãos”. O jornalista tem uma responsabilidade ética com seu 

público, e a obediência formal a certos procedimentos sem atitude ética e crítica 

compromete a qualidade do trabalho de qualquer profissional.  

A objetividade jornalística permite que todo o público possa aceitar a veracidade 

dos fatos relatados, pois o exercício da profissão está ligado ao imperativo ético da 

verdade. Cornú (1999, p.340) argumenta que “em matéria de informação jornalística, a 

intenção de objectividade não se limita (...) à observação da realidade e à crítica das 

fontes”, (é possível acrescentar aqui à rituais estratégicos), mas “orienta igualmente a 

reconstrução e a interpretação dos acontecimentos”, ou seja, é também um conceito 

operativo e ético, que deve obedecer ao “rigor de método”. “O rigor é ir ao fundo das 

investigações materialmente realizáveis, no tempo dado para essas pesquisas. É a 

recolha de todos os factos confirmados disponíveis. É tudo o que se opõe à 

falsificação”. (CORNÙ, 1999, p.391) 

Para Gans (1980, p.182), a objetividade é uma tentativa do jornalista de excluir 

os valores dos seus relatos. Contudo, a objetividade, ainda de acordo Gans (1980), é um 
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os valores de seus relatos. Contudo, a objetividade, ainda de acordo com Gans (1980), é 

um valor, embora os jornalistas tentem excluir valores no sentido conhecido do termo, 

ou seja, modelos preferenciais de interpretação da realidade. A exclusão de valores é, 

portanto, acompanhada da inclusão de valores, através da seleção de estórias e de 

opiniões expressas em estórias específicas. Portanto, a objetividade segue valores 

jornalísticos que estão dentro do mundo de referência (ALSINA, 2005) desses 

profissionais. No caso Maria do Socorro, a legitimidade do discurso jornalístico 

funcionou como uma espécie de confirmação da veracidade dos fatos: as fotos do 

advogado Dominici Mororó, do equipamento apreendido com os policiais detidos, e do 

local onde os policias foram detidos (FIG1); além do texto jornalístico escrito segundo 

as regras profissionais dão credibilidade ao fato perante o público.  

 
FIG  1 - Capa do Caderno de Política JC 17/09/2004 

Fonte: www.jc.com.br 

 

Thompson (2002, p.92) argumenta que grande parte do poder destrutivo dos 

escândalos políticos para imagens e carreiras políticas seria que uma vez que estes se 

transformam em notícia através dos meios de comunicação, estes passariam a atuar 

como provedores de evidência, fixando um conteúdo simbólico que pode ser visto 

várias vezes, deixando com que a discussão do caso não dependa apenas da memória. É 

comum os agentes políticos apresentarem as denúncias sobre seus adversários através 
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dizendo ao eleitor: “Olhem aqui, isso é verdade. Realmente aconteceu, saiu no jornal”. 

Essa objetividade, portanto, é delimitada pelos valores compartilhados pelos 

jornalistas. Para compreender o significado da objetividade para os jornalistas e 

entender por que o escândalo político é um acontecimento tão importante para esse 

grupo profissional é preciso responder a uma série de perguntas. Entre elas “Como 

pensam os jornalistas?”, “Em que esse grupo profissional acredita?”, “Qual a sua 

relação com a profissão?”. Entender como esse grupo pensa e age pode revelar várias 

nuances dos conteúdos das notícias e evitar que se caia em lugares comuns.  

O jornalismo é um trabalho que costuma ser confundido com um estilo de vida, 

ou um mesmo um sacerdócio, evidenciando, o aspecto sagrado que a profissão toma 

para alguns dos agentes do campo jornalístico, absorvendo suas vida, inclusive, na 

esfera privada (TRAVANCAS, 1993, p.86). De acordo com a auto-imagem concebida 

pelos profissionais, o jornalista é alguém que muitas vezes, respira jornalismo, vive 

antenado nas notícias, à espera que irrompa um evento especial que o tire da folga ou 

das férias, jogando-o novamente no olho do furacão.  

O primeiro estudo sobre a cultura profissional nas redações foi feito por Warren 

Breed (1993), e analisou como o ambiente da redação acabava exercendo um controle 

social sobre os jornalistas através da socialização com os colegas. Contudo, o artigo de 

Breed, não é determinista e aponta possibilidades de resistência pelos jornalistas. O 

estudioso americano reconheceu que as pressões materializadas na política editorial da 

empresa jornalística e na figura dos proprietários eram contrabalançadas pelas normas 

éticas da profissão, pelos ideais dos próprios jornalistas, mais liberais que os 

proprietários; e pelo tabu ético que impede os proprietários de influir diretamente nos 

assuntos da redação (BREED, 1993, p.152).   

Mas a política da empresa é apreendida pelos neófitos de forma mais sutil, de 

acordo com Breed; através da socialização com os colegas mais antigos e expectativas 

relativas à ascensão dentro da empresa. Entre as causas do conformismo apontadas 

nesse estudo estão: (1) autoridade institucional e sanções, (2) sentimentos de obrigação 

e estima com os superiores, (3) aspiração de mobilidade, (4) ausência de grupos de 

lealdade em conflito, (5) o prazer da atividade e (6) a notícia como um valor. 

A autoridade institucional e sanções baseiam-se no direito do proprietário do 

jornal de demitir o funcionário, e dos superiores hierárquicos modificarem o texto do 

novato para adequá-lo às exigências da empresa. Essa tendência é contraposta à imagem 

do jornalismo como sendo um negócio ligado ao serviço público e, que por isso goza de 
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certas garantias constitucionais. Na verdade, o poder exercido pela chefia se manifesta 

através do orçamento para pautas e decisões pessoais, raramente são tomadas decisões 

visando alterar a seleção e o conteúdo das notícias. (GANS, 1980, p.94). Os sentimentos 

de obrigação e estima com os superiores são frutos do agradecimento a superiores ou 

funcionários mais antigos que em algum momento o ajudaram na apuração de 

informações ou na redação de um texto. A ausência de grupos de lealdade é resultado do 

clima que impera nas redações, onde todos possuem o objetivo comum de publicar ou 

colocar no ar um produto dentro de um tempo limitado, o que limita a existência de 

rivalidades entre grupos dentro das redações.  Como observa Gans (1980, p.109) as 

divisões de poder são ofuscadas, e as divisões de trabalho determinadas, pelo deadline. 

“O tempo é um elemento essencial em si do qual se trabalha no jornalismo” 

(TRAVANCAS, 1993, p.84), e os jornalistas partilham entre si uma mesma noção de 

tempo. 

O prazer da atividade é central na atividade jornalística. A cooperação na 

redação, as tarefas consideradas interessantes e as gratificações não-financeiras são 

citadas por Breed (1993, p.158 – 159). Segundo os resultados do estudo realizado por 

Isabel Travancas (1993, p.84) sobre a vida de jornalistas, esses profissionais são ligados 

à sua profissão por laços afetivos como uma paixão, o que implica a adesão a um estilo 

de vida e a uma determinada visão do mundo em função da entrada no campo 

jornalístico. O clima de cooperação na redação descrito por Breed é transportado para a 

vida pessoal, os amigos são considerados uma segunda família, e a grande maioria das 

pessoas que fazem parte do círculo de amizade dos jornalistas são colegas de profissão 

(TRAVANCAS, 1993, p.92), tornando o grupo dos jornalistas um círculo fechado e 

reforçando o estilo de vida e a cultura profissional. Para Gans (1980, p.98), os 

jornalistas parecem não estar muito conscientes do conformismo sob o qual eles 

trabalham, e esse conformismo ganha a forma da camaradagem entre os jornalistas, 

quando estes conseguem fechar seu produto com sucesso.  

O prazer proporcionado pelo trabalho, de acordo com Travancas, foi também 

frequentemente citado pelos profissionais entrevistados pela pesquisadora: a 

possibilidade de lidar com diferentes pessoas e estar sempre sujeito a imprevistos são 

duas características da profissão citadas pelos entrevistados como grandes fontes de 

prazer (TRAVANCAS, 1993, p. 83). Enfim, outro fator de conformismo à política 

editorial e que contribuiria para a socialização do jornalista na redação seria a notícia 

como valor supremo. “As notícias são um desafio constante, e é função do jornalista ir 
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ao encontro desse desafio” (BREED, 1993, p.159). O jornalista estaria tão concentrado 

na busca da notícia que raramente refletiria sobre a política editorial do jornal.  

Não restam dúvidas de que toda empresa é organizada hierarquicamente, mas no 

caso do jornalismo, as ordens expressas sobre o julgamento das notícias são evitadas, e 

são passadas de forma sutil, de uma forma tal que o jornalista não se sinta tolhido em 

sua liberdade de julgamento. Os jornalistas reivindicam liberdade para aplicar seus 

julgamentos nas notícias, baseados em valores amplamente aceitos pelos seus pares e 

que são, portanto, fruto de um consenso. O profissional se sentirá tolhido se os valores 

profissionais defendidos dentro do campo forem atacados. O profissionalismo pode ser 

usado como defesa contra eventuais intromissões da chefia no trabalho dos jornalistas.  

Para Soloski (1993), o profissionalismo em interação com as normas editoriais é 

utilizado como uma forma de controle sob os jornalistas. Contudo, Soloski reconhece 

que o profissionalismo tem a função de diminuir a idiossincrasia, mas pode, além de 

estabelecer limites para os jornalistas, ser usado como uma defesa contra arbítrios da 

chefia, e mesmo como um limite para a política editorial. Nenhum jornal assumiria 

publicamente, ou abertamente para seus empregados, políticas editoriais que 

confrontassem as normas profissionais do campo jornalístico, tanto que algo dessa 

natureza não está escrito nos manuais de redação de nenhuma empresa, o que não 

impede que isso aconteça.  

O profissionalismo, claro, carrega uma imagem mítica dos jornalistas como 

defensores da democracia, responsáveis pela vigilância dos governantes para evitar que 

os mesmos abusem de seu poder. E são os mitos ligados ao papel do jornalismo no 

surgimento da democracia e na sua manutenção que garantem à profissão suas garantias 

constitucionais, e dão aos jornalistas um sentido de missão à sua ocupação. Essas 

crenças e valores carregados pelos jornalistas são essenciais para o campo, assim como 

para o senso prático, encontrado no habitus do campo. As crenças sustentam as práticas 

e lhes dão sentido. É no conceito de illusio que essa relação com a crença mantida 

dentro dos campos sociais pode ser explicada. 

A illusio é uma fantasia subjetiva assentada numa crença partilhada, a qual os 

agentes de um campo aderem em busca de distinção, de honra, de um sentido para seus 

atos, de uma razão para existir, em outras palavras a illusio dá sustentação aos atos dos 

agentes de determinado campo (BOURDIEU, 1996, p.106). A crença na importância do 

que está sendo feito é essencial para um agente de qualquer campo, tanto que Bourdieu 

(1997a, p. 143) considera a illusio como a condição e o fruto do funcionamento do 
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campo. A comparação (BOURDIEU, 1997a, p.14) entre illusio, campo e jogo pode 

ajudar a esclarecer o sentido do conceito de illusio para o funcionamento do campo.  

Quando alguém se engaja em um jogo, ele deve aceitar as regras do jogo, considerar 

seus objetivos importantes, enfim, encará-lo com seriedade; ter um interesse além do 

puramente econômico, ou seja, suspender os objetivos econômicos por alguns 

momentos para atingir as metas exigidas pelo jogo. 
A illusio é o fato de estar metido no jogo, envolvido pelo jogo, de crer que o jogo 
vale a pena, que vale a pena jogar. De fato, a palavra interesse é em seu primeiro 
sentido precisamente o que está englobado na noção de illusio, ou seja, o fato de 
considerar que um jogo social é importante, que o que ocorre nele importa àqueles 
que estão dentro, àqueles que participam. Interesse significa “fazer parte”, 
participar, portanto, reconhecer que o jogo merece ser jogado e as disputas que se 
engendram nele, pelo fato de jogá-lo, merecem continuar; significa reconhecer o 
jogo e reconhecer as disputas. (BOURDIEU, 1997a, p.14, tradução nossa) 
 

O escândalo político faz parte da reafirmação do mito do jornalista como 

guardião da democracia, da illusio do campo. Um bom exemplo dessa reafirmação que 

faz com que os jornalistas mudem o seu comportamento em relação aos políticos, 

tornando a relação entre os campos político e jornalístico mais conflituosa é retratada na 

matéria “Cadoca engrossa coro do ‘nada sei’”, publicada no dia 17 de setembro, mesmo 

dia em que foi publicada a notícia sobre a perseguição dos PM’s ao advogado Dominici 

Mororó. O relato é agressivo e a narrativa é enquadrada dentro de um clima de 

suspeição em relação às atitudes dos políticos entrevistados. 
A reação do candidato Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) ao ser abordado sobre o 
flagrante dos PMs engrossou o coro do “nada sei”, que soou durante todo o dia, no 
Palácio das Princesas e na aliança governista. Na chegada à casa de recepções Blue 
Angel, ontem à noite, para o lançamento de seu programa de Governo, e depois de 
ter escalado o coordenador-geral da campanha, Chico de Assis, para falar sobre o 
ocorrido, Cadoca resumiu em “não há fatos novos”, em relação ao que foi dito por 
Chico. Tudo que o coordenador de campanha do peemedebista disse foi: “O fato 
está sob investigação, não tenho detalhes sobre essa história e estamos tão surpresos 
quanto qualquer outra pessoa”. 
O lançamento do programa O Recife que o Povo Quer contou com o 
comparecimento em peso de secretários, assessores, e líderes políticos da aliança 
jarbista. Mas ninguém arriscava se manifestar sobre o flagrante dos PMs. O vice-
governador Mendonça Filho (PFL) minimizou o ocorrido e o tachou de “fato 
policial normal”. Outros, como o presidente estadual do PFL, André de Paula, e o 
presidente da Assembléia Legislativa, Romário Dias (PFL), confessaram-se 
informados apenas pelos sistemas de notícias on line. Romário ainda escorregou e se 
valeu da ‘ordem do silêncio’ para não avançar no que trazia o noticiário em tempo 
real. Foi logo contido pelo olhar de advertência de André de Paula. (ANDRADE, 
17/09/2004) 

   
Reconhecendo que os jornalistas fazem parte de um grupo profissional que 

partilha um senso prático e crenças sobre sua atividade, parece lógico chegar à 

conclusão de que os agentes do campo jornalístico partilham também valores e uma 

visão de mundo, e que esses valores influenciam no modo como as notícias são 
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selecionadas e narradas, no modo como o mundo é construído pelos jornalistas. Se o 

fato é incompleto, os jornalistas preenchem parte de seus espaços vazios com os valores 

da sua cultura profissional.  

O jornalismo não se limita a retratar a realidade, ele também contém valores ou 

modelos que se tornarão preferenciais nas narrativas jornalísticas. As notícias não dizem 

apenas como a sociedade é, elas trazem pistas implícitas de como a sociedade deveria 

ser, através do modo que as situações e agentes são relatados (GANS, 1980, p.39). A 

reprovação ao uso de meios ilícitos para alcançar o poder político está implícito, 

portanto, no relato jornalístico da perseguição do advogado Dominici Mororó por 

policiais militares lotados na Casa Militar do Governo do Estado.  

Os valores jornalísticos, de acordo com a tipologia proposta por Gans (1980, 

p.41), podem ser divididos em valores duráveis (Enduring Values) e valores tópicos 

(Topical Values). Este último tipo de valores é expresso em opiniões sobre temas ou 

tópicos em voga no momento em que são vocalizados pelo campo jornalístico, seja um 

pacote econômico, uma nova figura política, ou uma nova tendência; já os valores 

duráveis podem ser encontrados em diferentes tipos de coberturas jornalísticas por um 

longo período de tempo. Valores duráveis não são eternos e eles podem sofrer alguma 

mudança com o passar dos anos; além do mais, eles também ajudam a modelar 

opiniões, e muitas vezes, opiniões são somente especificações dos valores duráveis.   

Os valores duráveis para Gans (1980, p.42) podem ser agrupados em oito 

grupos: etnocentrismo, democracia altruística, capitalismo responsável, pastoralismo de 

cidade pequena, individualismo, moderação, ordem social e liderança nacional. Esses 

valores são, claro, tirados de uma pesquisa empírica feita nos EUA, mas como lembra 

Traquina (2005), ao estudar a cobertura da AIDS em quatro diferentes países (Brasil, 

Portugal, EUA e Espanha), os jornalistas mesmo localizados em diferentes culturas 

nacionais partilham uma cultura profissional que é muito parecida em vários pontos. 

O etnocentrismo é verificável no critério de seleção de notícias3 chamado de 

proximidade. Notícias estrangeiras que tenham alguma ligação com os interesses do 

Brasil terão mais chances de figurar no noticiário. Um exemplo disse pode ser 

verificado nas notícias sobre a Venezuela que aumentaram sensivelmente depois das 

relações cordiais que o Governo Lula passou a ter com o governo do presidente Hugo 

Chávez, ou em matérias sobre crises econômicas de países participantes do Mercosul. 

                                                 
3 Uma exposição mais aprofundada sobre os critérios de seleção da notícia será apresentada no Capítulo 3 
desse trabalho, onde a aplicaramos ao objeto de estudo tratado aqui. 
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Quando esses países são retratados nas notícias, as matérias sempre estão ligadas aos 

interesses estratégicos do Brasil naquelas regiões. 

A democracia altruística está ligada à forma como os jornalistas cobrem a 

política. Na visão jornalística, a política em um país democrático deve seguir o curso do 

interesse público e do serviço público, ações de políticos ou grupos baseados em 

interesses estreitos ou pessoais serão notícias mostradas como um desvio de como a 

política deveria ser. Escândalos políticos que envolvem abuso de poder político ou 

corrupção financeira são relatados também como desvios desse valor jornalístico.  

O regime econômico ideal para os jornalistas, de acordo com Gans (1980, p.46), 

seria o capitalismo responsável. O crescimento econômico, nessa visão econômica, é 

sempre um fenômeno positivo a não ser que acarrete em conseqüências como inflação, 

poluição do meio ambiente, destruição de um lugar historicamente conhecido, ou 

desemprego de artesãos(ãs). O pastoralismo de cidade pequena (small town 

pastoralism) é um ideal de vida tranqüila, ligado às cidades pequenas, acentuando 

virtudes como a segurança oferecida por essas localidades, o contato entre vizinhos, o ar 

menos poluído, a tranqüilidade e outras características ligadas a essas regiões. “Essa 

visão pode ser substituída por um valor mais geral, um respeito sustentado pela tradição 

de qualquer tipo, salvo as que contenham discriminação contra minorias raciais, sexuais 

ou de outros tipos” (GANS, 1980, p.50, tradução nossa).  

O individualismo também é um valor sustentado pelas notícias, mas não 

qualquer individualismo. O noticiário como destaca Gans (1980, p.50) apresenta uma 

sociedade povoada por indivíduos ideais que participam como cidadãos, buscando o 

bem comum, mas em seus próprios termos. Uma visão muito próxima do utilitarismo 

inglês, onde cada indivíduo buscando seu bem-estar estaria maximizando o bem-estar 

coletivo (MILLS, 1909). O indivíduo ideal, de acordo com os valores jornalísticos, 

triunfa contra a adversidade e forças poderosas. O noticiário centra atenção em pessoas 

que agem heroicamente durante desastres e que conquistam a natureza sem agredi-la 

como exploradores, alpinistas, astronautas e cientistas. (GANS, 1980, p.50). 

Outro valor durável, defendido pelos jornalistas, que serve para, de certa forma, 

para moderar os excessos do individualismo pregado por rebeldes ou pessoas que 

propõem desvios do que é moralmente aceito pela cultura jornalística é a moderação. 

“O Individualismo que viola a lei, a moral dominante, e valores consolidados é suspeito; 

igualmente importante, aquilo que é valorizado nos indivíduos é desencorajado nos 

grupos” (GANS, 1980, p.51, tradução nossa). Grupos considerados extremistas serão 
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retratados de forma jocosa. A oposição polarizada é suspeita, enquanto soluções 

moderadas são celebradas, uma forma de manter a controvérsia dentro de certos 

parâmetros. Esse valor se aplica á política.  
Ideólogos políticos são suspeitos, mas também o são políticos completamente 
desprovidos de princípios. Os totalmente independentes são vistos como 
consumidos por excessiva ambição, mas os completamente altruístas não são 
credíveis. Candidatos políticos que falam somente sobre “questões públicas” podem 
ser descritos como tolos; aqueles que evitam inteiramente “questões públicas” 
evocam dúvidas sobre sua capacidade para o ofício político. Oradores pobres são 
vistos como pouco competitivos, enquanto demagogos são considerados perigosos. 
Aqueles que regularmente seguem linhas partidárias são vistos como 
“escrevinhadores”, e aqueles que nunca seguem a orientação partidária são 
chamados solitários – embora estes termos sejam pejorativos somente para os 
politicamente mal-sucedidos; o solitário eficaz se transforma num herói. (GANS, 
1980, p.52, tradução nossa) 

 
A ordem moral não é defendida enquanto valor através de matérias 

demonstrando exemplos morais dominantes, mas é reforçada por matérias sobre a 

desordem e a ruptura. Por isso, a disrupção, o imprevisto, e o anormal são valorizados 

na seleção de notícias. Não como uma apologia, mas como algo que deve ser evitado, 

que está fora do lugar na ordem natural do universo. O campo jornalístico constrói uma 

noção de moralidade para as audiências.  As matérias contendo desordens morais estão 

ligadas à tradição do jornalismo investigativo, contudo a maior parte dessas notícias diz 

respeito a assuntos de rotina como homicídios, assaltos e outros crimes. O escândalo 

político pode se enquadrar nessa categoria de cobertura jornalística, uma vez que um 

escândalo é uma transgressão moral capaz de causar uma resposta pública. 

(THOMPSON, 2002), é algo que pode ser enquadrado como uma agressão à moral 

vigente. 

 A liderança competente é uma das formas, além da manutenção da ordem e da 

moralidade, que o jornalismo sugere para manter a ordem moral e social. O líder deve 

ter determinados valores morais e práticos para manter a ordem e a moralidade (GANS, 

1980, p.62). O campo jornalístico tenderá a enxergar com desconfiança um líder 

político possivelmente envolvido, direta ou indiretamente, em escândalos políticos, uma 

vez que estes colocam em xeque a moralidade dos que deles participam.  

 

1.4. O Jornalismo Político  
 Tendo como referência as teorias construtivistas do jornalismo podemos afirmar 

que o jornalismo político constrói uma visão da democracia, um mundo político possível 

nas palavras de Alsina (2005), mas qual será o mundo de referência a partir do qual os 
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jornalistas tipificam os fatos políticos antes de transformá-los em notícia? Uma extensa 

literatura vem surgindo nos últimos anos, acusando os jornalistas de terem uma visão 

cínica do campo político e de seus agentes ou de centrarem suas atenções no conflito, no 

dissenso e nas estratégias. As acusações partem de sociólogos como Bourdieu (1997) e 

Gans (2002); comunicólogos como Gomes (2004), e jornalistas como Fallows (1996).  

 Os detratores do jornalismo político reclamam que os meios de comunicação 

podem causar um sério dano ao sistema democrático ao focarem excessivamente no 

jogo político, tratando os políticos como agentes cínicos preocupados apenas com os 

interesses pessoais, ao invés de procurarem discutir questões públicas; de cobrirem as 

eleições como corridas de cavalos, ao invés de procurarem discutir os grandes temas e 

as propostas dos candidatos que afetarão a vida da população. Além de abalar a 

confiança do público no sistema político, ao agir dessa forma, o campo jornalístico 

acabaria determinando também o comportamento dos agentes políticos que passariam a 

procurar o confronto entre si para ganhar visibilidade. 
Assuntos que realmente afetam o interesse coletivo da população – crime, saúde, 
economia – são apresentados meramente como uma arena, na qual os políticos 
podem lutar. Constantemente, refere-se á imprensa como o Quarto Poder, ou seja, 
aqueles que produzem as informações que necessitamos para entender os problemas 
públicos. Mas longe de facilitar a compreensão dos leitores, a mídia dificulta. Ao 
decidir apresentar a atual vida pública tal qual uma competição entre líderes 
políticos, a quem os leitores deveriam olhar com suspeita, a mídia ajuda a 
concretizar o que preconiza. (FALLOWS, 1997, p.14) 
 

 A imprensa, nesse caso, encorajaria os políticos a agirem dessa forma, pois 

aqueles agentes do campo político que usam temas de interesse público como uma arma 

na sua estratégia política, ao invés de buscar propostas que possam ser discutidas dentro 

do campo político e com a própria opinião pública, encontram sempre as portas abertas 

no campo jornalístico que estaria preocupado com o jogo e o conflito (FALLOWS, 

1997, p.32). Diante do entretenimento oferecido pela televisão, o jornalismo político, 

estaria tentando disputar a atenção do público usando das mesmas armas, tornando a 

política divertida ou dramática; uma disputa que o jornalismo político está fadado a 

perder.  

Essa opinião expressa por Fallows é corroborada por Gomes (2004, p.343) que 

trilha o caminho aberto pelo jornalista norte-americano, oferecendo, contudo, uma 

sofisticação teórica ausente no argumento original, nomeando esse jornalismo político 

que tenta se aproximar do entretenimento de jornalismo-espetáculo. Os jornalistas ao 

produzirem o “drama político” mesclariam técnicas de apuração jornalísticas às técnicas 

narração de ficção. 
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Gomes sistematiza as críticas de Fallows ao jornalismo político através do 

conceito de enquadramento. O conceito de enquadramento que Gomes adota é muito 

próximo ao conceito apresentado por Porto (2004, p.91) de enquadramentos noticiosos, 

que são “padrões de apresentação, seleção e ênfase utilizados por jornalistas para 

organizar seus relatos”.  Esses enquadramentos seriam o que os jornalistas nomeiam, 

no seu jargão profissional, como ângulo da matéria, “o ponto de vista adotado pelo 

texto noticioso que destaca certos elementos de uma realidade em detrimento de 

outros” (PORTO, 2004, p.91). Apesar do lustre teórico, a idéia central é a mesma, como 

confessa Gomes. 

O enquadramento mais proeminente no jornalismo-espetáculo seria o do 

conflito. É importante lembrar que o conflito é um critério de seleção no jornalismo, 

acontecimentos com grande grau de conflito têm preferência na seleção de matérias a 

serem publicadas ou colocadas no ar. O estilo declatório do jornalismo político seria 

fruto desse ângulo de visão, um jornalismo baseado em declarações e nas respostas dos 

adversários, o que oferece pautas durante dias seguidos para os jornalistas que cobrirão 

os ataques e contra-ataques dos políticos. Para Gomes (2004, p.349), “o jornalismo-

espetáculo passa ao público a mensagem de que a política é basicamente um campo de 

guerra”. Gilberto Dimenstein, jornalista reconhecido nacionalmente, corrobora a 

denúncia feira por Gomes, ao relatar como um jornalista deve enxergar a cobertura 

política. 
Não há governos em que os ministros não se desentendam entre si ou ministros que 
não se choquem com seus auxiliares. A briga é uma ótima chance para o jornalista 
obter preciosas e verdadeiras informações sobre os bastidores do governo e falhas 
dos ministros ou do presidente. Quanto mais brigas, mais informações e 
vazamentos. Os repórteres ficam atentos para saber quem está brigando, a fim de 
obter inconfidências ou documentos. (DIMENSTEIN, 1990, p.63)  

 
É importante ressaltar que a cobertura do caso Maria do Socorro, ocorreu em um 

período de eleições, em que a discussão deveria girar em torno de propostas e nas 

biografias dos candidatos, com especial atenção para as suas realizações como homens 

públicos. Contudo, o caso em questão dominou o noticiário por seu potencial de 

conflito, e antes mesmo do caso surgir, a atenção jornalística já estava focada nas 

estratégias dos candidatos.  

O segundo enquadramento descrito por Gomes (2004, p.350) é a moldura do 

jogo. Nesse enquadramento os jornalistas dariam mais importâncias às estratégias 

políticas do que ao interesse público. Fallows (1997, p. 214 – 215) argumenta que há 

uma tendência no jornalismo político a comparar a política com um jogo, expressa no 
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ato chamar as eleições de “corrida presidencial”, ou dos jornalistas comentarem o 

desempenho dos políticos enquanto estrategistas, sendo os comentários sempre em 

torno de quem ganhou ou perdeu. Todos os apoios ou críticas a um pacote econômico 

ou qualquer outra medida governamental que partem de políticos seriam frutos não de 

uma real preocupação com o interesse público, mas com a preocupação em demarcar 

espaços eleitorais e de poder.  Para Fallows (1997, p.179), essa tendência tem sua 

origem em “parte porque muitos repórteres gostam do jogo político, mas também 

porque é mais fácil para eles discutir as táticas políticas do que a essência da questão e 

suas possíveis conseqüências”. Bourdieu segue o mesmo caminho desses dois críticos 

do jornalismo político. 
Pelo fato de que o essencial de sua competência consiste em um conhecimento do 
mundo político baseado na intimidade dos contatos e das confidências (ou mesmo 
dos rumores e dos mexericos) mais que na objetividade de uma observação ou de 
uma investigação, eles tendem, com efeito, a levar tudo para um terreno em que são 
peritos, interessando-se mais pelo efeito político dos discursos na lógica do campo 
político (a das coligações, das alianças ou dos conflitos entre as pessoas).... 
(BOURDIEU, 1997. p,135) 
 

O editor 1, em entrevista concedida durante a coleta de dados desse trabalho, fez 

uma metáfora futebolística para ilustrar o modo como os espaços são distribuídos na sua 

editoria durante as eleições conversando com um colega de profissão que trabalha com 

jornalismo esportivo. Apesar, de o contexto da conversa ter sido propício para a 

metáfora, uma vez que o colega que conversava com o editor 1 trabalha com informação 

esportiva, e a comparação ter sido feita segundo o editor 1 em tom de brincadeira, a 

narração feita pelo entrevistado vai ao encontro das críticas feitas por esses teóricos. 
Uma vez tive uma conversa com um colega nosso que é da área de televisão, e 
trabalha na área de esportes. Ele estava, na época, se formando em jornalismo, e 
chegou com os colegas dele de faculdade [no JC] para fazer um trabalho da 
universidade e veio me entrevistar. O mote dele foi em cima de preconceito contra 
Severino Cavalcanti, na época em que ele foi eleito para a presidência da Câmara. 
Ele reclamou que Severino não teve o mesmo espaço. Severino sempre foi uma 
zebra. Ele foi um candidato que pequeno que se beneficiou da divisão da bancada 
governista. Ele apostou na divisão, e com a divisão ele entrou e ganhou. Ele foi 
subindo com a divisão dos governistas, e com o apoio do pessoal do baixo clero 
ganhou a eleição. Então eu questionei, “vocês de esportes, quando começa o 
campeonato pernambucano, dão o mesmo espaço para o Petrolina ou para o Vitória 
de Santo Antão que vocês dão para o Sport, Santa Cruz e Náutico? Agora no ano em 
que o Vitória chegar a ser campeão, vocês vão dar o espaço para o Vitória. Mas 
enquanto isso não vai ter. Eu disse na época, “a gente está começando o campeonato 
pernambucano, veja aí o espaço que vocês estão dando para o Central, o Petrolina, o 
Salgueiro, e o espaço de Sport, Náutico e Santa Cruz”4.  
 

                                                 
4 Sport, Santa Cruz e Náutico são as três grandes forças do futebol pernambucano. As demais equipes 
citadas na conversa possuem menos tradição dentro do cenário local, e, portanto, têm uma cobertura 
reduzida nos meios de comunicação locais. 
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No caso, citado o jornalista observa que os candidatos de menor expressão 

eleitoral possuem campanhas de estrutura menor, incapazes de gerar acontecimentos 

com alto grau de noticiabilidade. Seguindo o raciocínio, os times de menor investimento 

também possuem menos espaço por disporem de estrutura menor e torcidas pequenas. 

Apesar da discussão sobre os espaços serem constantes na sua editoria, o jornalista 

defende a corrente de que os critérios jornalísticos devem ser obedecidos em detrimento 

de espaços estritamente iguais para todos os candidatos. Certo equilíbrio deve ser 

mantido, mas o interesse jornalístico sempre deve ser colocado em primeiro lugar. 

O terceiro enquadramento descrito por Gomes (2004, p. 351) seria a construção 

do personagem como instância moral ou psicológica, já que narrativas atraentes 

precisam de personagens com as mesmas qualidades para garantir o bom andamento do 

drama. O personagem é construído através de uma característica marcante e constante a 

partir da qual os jornalistas tipificam e tentam prever as ações e intenções derivadas de 

seus discursos. Essa é uma prática comum no jornalismo político, inclusive receitada por 

grandes jornalistas da área como Franklin Martins (2005, p.66), o problema é que o 

político acaba sendo estereotipado por um traço da sua personalidade, e nenhum ser 

humano é unidimensional em sua personalidade. Os jornais, por exemplo, descreveram 

Cadoca como um político sem carisma, o que teria causado sua derrota para João Paulo, 

como pregava a matéria “Fracasso nas Urnas é Explicado pela falta de um líder 

carismático”, publicada pelo JC no dia 04 de outubro de 2004. Já João Paulo era visto 

como um homem calmo, conciliador ou, como os jornalistas gostavam de dizer, um 

“prefeito zen”, por ser adepto de meditação transcendental. Se João Paulo se irritar ou 

for intempestivo pode se transformar em notícia, pela quebra da expectativa.  
O prefeito ‘zen’ demonstrou humildade ao falar de si mesmo. Questionado sobre o 
fato de ter se tornado uma das maiores lideranças políticas de esquerda no Estado, o 
que já vem sendo confirmado por aliados e adversários, ele tentou desconversar. 
“Não me represento. Represento uma proposta, um projeto político do qual 
temporariamente estou à frente. A prefeitura do Recife não é projeto de João Paulo, 
mas do partido. E graças a Deus ao lado de muitas lideranças com 
representatividade no Estado todo.” (ANDRADE, 04/10/2004) 
 

Outro enquadramento dramático enumerado por Gomes (2004, p.352) é a 

revelação ou reconhecimento, ou seja, a reviravolta da situação através de um fato ainda 

não revelado. Enxergando a questão por esse prisma é possível dizer que a “melhor 

história é evidentemente aquela que promove reviravoltas interessantes ou pelo menos 

uma reviravolta fundamental, surpreendente, onde se obtenha o máximo do efeito 

dramático”, ou, para usar um termo da análise literária, a narrativas que possuir boas 
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intrigas para manter a atenção do leitor. O escândalo político seria seguindo o raciocínio 

de Gomes (2004, p.253), “a glória do jornalismo-espetáculo. É na narrativa que se 

constitui o escândalo – sim, porque o escândalo não é o fato, mas o que a narrativa 

constrói – que se pode desfrutar de toda a destreza da arte dramática do jornalismo”.  

É óbvio que, muitas vezes, as narrativas dos escândalos políticos são 

sensacionalistas e se apressam em difamar possíveis culpados, mas afirmar que o 

escândalo não é o fato, mas o que a narrativa constrói, é uma afirmação temerária. 

Lógico que todo fato ao ser transmitido pela linguagem sofre uma construção, mas o 

jornalismo não constrói fatos totalmente desligado das convenções sociais da realidade. 

O jornalismo não é uma esfera que está fora da sociedade. O escândalo não se constitui 

apenas na narrativa, mas também na resposta pública. Caso o público não aceite o fato 

narrado pelo campo jornalístico como escândalo, a resposta pública não será gerada, e 

pode até mesmo causar o efeito contrário, transformar o político em vítima dos meios de 

comunicação. Contudo, como veremos a narrativa do caso Maria do Socorro é repleta 

de reviravoltas com denúncias de seqüestro relâmpago, perseguição policial e 

arapongagem.  

 Todas as críticas relatadas aqui encontram eco na realidade da cobertura política. 

As críticas feitas ao jornalismo político, apesar de muitas vezes tomarem uma forma 

histriônica, não partem de uma teoria conspiratória, e a culpa dos excessos da cobertura 

política encontra-se na cultura dos jornalistas, que se excede na postura de adversária do 

poder, e na formação universitária, que muitas vezes não é a ideal. A cobertura centrada 

no jogo político, nas táticas, colocando o interesse público em segundo plano, existe de 

fato. Entretanto esse enquadramento é utilizado devido ao seu menor dispêndio de 

energia. A cultura geral, muitas vezes, frágil aliada à cultura profissional dos jornalistas 

não permite que eles, em muitas oportunidades, possam responder rapidamente a 

determinadas demandas analíticas. Portanto, isso faz com que recorram a esse tipo de 

enquadramento.  

Esse fator conjugado com a falta de tempo para uma apuração mais profunda e o 

fato de “a consciência prática do jornalismo tender a identificar acontecimentos, não 

questões, como a substância das notícias factuais” (TUCHMAN, 1978, p.139, tradução 

nossa), agrava o problema, pois esse tipo de notícias é o cerne da cobertura diária. É 

preciso levar em conta também o fator tempo. Como Rubim (2002, p.62) frisa, o tempo 

da política é lento; há várias votações, negociações, emendas, discussões, vetos até que 

uma decisão possa ser tomada, já o tempo jornalístico é definido pelo presente imediato 
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e pela novidade. Por isso, a discussão de questões de interesse público no campo 

político muitas vezes não interessa ao campo jornalístico. Em grande parte dos casos os 

jornalistas consideram essas questões como mais do mesmo, já que demoram a produzir 

novos fatos e não podem gerar suítes, dão lugar às matérias com ênfase no jogo.  

Contudo, como frisa Moretzsohn (2007, p.238) a naturalização das rotinas leva à 

naturalização dos fatos, impondo o modo como se faz jornalismo na atual conjuntura 

sócio-histórica como a única possível, sem acenar com um quadro diferente. 

Moretzsohn (2007, p.241) lembra frases usadas comumente pelos profissionais do 

campo como “jornalista não tem tempo para pensar” para justificar o modo como a 

prática jornalística é aceita dentro das redações. Defendendo o jornalismo, como uma 

prática herdeira do ideal iluminista do esclarecimento, Moretzsohn (2007, p.246) 

defende que o jornalismo seja realizado como uma prática de suspensão da 

cotidianidade, permitindo que o jornalista ao praticar esse ato de suspensão possa 

questionar suas práticas profissionais e sair do processo de reificação das rotinas e 

processos sociais que toma estes como dados pela natureza. Para que o ideal de 

Moretzsohn se concretize, é preciso que o jornalista receba uma formação universitária 

sólida, permitindo que ele além de compreender os processos que constituem a 

sociedade, conheça os efeitos da rotina profissional nas empresas jornalísticas para que 

possa lidar de forma profissional e reflexiva com o dia-a-dia profissional.  

  Realmente existe uma descrença na classe política, e a crença da cultura 

jornalística como adversária do poder, quando levada ao extremo pode construir uma 

imagem apocalíptica do mundo político. De acordo com a pesquisa feita pelo Ibope 

(2005) realizada em Agosto de 2005, apenas 8% da população dizia confiar nos 

políticos, 20% confiava no senado, 15% confiava na Câmara dos Deputados, e 10% nos 

partidos políticos. Enquanto segundo a mesma pesquisa, 57% dos entrevistados diziam 

confiar na televisão, 56% no rádio e 63% nos jornais.  Já a pesquisa realizada, em abril 

de 2007, pelo Instituto Sensus (2007), encomendada pela Confederação Nacional das 

Indústrias (CNT), apontava que apenas 1,1% da população considerava o Congresso 

Nacional como a instituição mais confiável do Brasil, a última colocação entre sete 

alternativas. Enquanto na mesma pesquisa a Imprensa e Meios de Comunicação 

obtiveram o índice 11,2 %, a terceira instituição mais bem colocada.  

Se considerarmos que o único contato que a maioria dos cidadãos tem com a 

política é através dos meios de comunicação, e a julgar pela diferença brutal de 

credibilidade entre as duas instituições junto ao público, é possível crer que os meios de 
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comunicação têm participação considerável na descrença da sociedade em relação à 

classe política. Os seguidos escândalos políticos que abalam as instituições políticas 

com certeza são um dos fatos que mais abalam a confiança do cidadão comum na 

política. Mas será que a culpa cabe apenas ao campo jornalístico?  

A crítica é parcial, pois o campo político é como todo campo, um espaço de 

disputas por posições de poder dentro do próprio campo, e no mundo contemporâneo 

grande parte desses embates se dão na arena midiática, isso é inegável. Além disso, os 

cidadãos têm direito de conhecer os conflitos que se dão no campo político e as 

estratégias de seus agentes, já que existem táticas aceitáveis e outras não. Assim como é 

direito do público conhecer como agem seus governantes e os postulantes a cargos 

públicos para escolher a contento quem vai representá-lo.   

Colocar a culpa de toda a descrença dos cidadãos ou de todos os males do 

sistema político na forma como o jornalismo o retrata é unilateral (MIGUEL, 2007). O 

século XX foi marcado por uma mudança cultural que produziu uma suspeita 

generalizada em relação a qualquer discurso de poder, o que inclui o discurso político e 

o próprio discurso jornalístico. Além disso, a democracia se expandiu na primeira 

metade do século XX, incluindo novos grupos. Com a inclusão da totalidade da 

população no sistema representativo já praticamente concluída, ficaram evidentes os 

limites do sistema representativo. “O descrédito se generaliza no momento em que não é 

mais possível atribuir as falhas de responsividade do sistema à ausência de direitos 

formais de participação” (MIGUEL, 2007, p.16). Encarar o campo jornalístico como 

uma variável isolada, sem levar em conta os contextos sociais e políticos é um modo 

insuficiente de encarar o problema (MIGUEL, 2007, p.16). 

  

1.5. O Mundo dos Jornalistas e a Democracia  
Para enfrentar a unilateralidade das críticas e ao mesmo tempo assumir uma 

atitude propositiva é preciso compreender como o campo jornalístico entende a 

democracia e sua participação no sistema democrático. O objetivo é levantar as 

fraquezas do entendimento dos jornalistas em relação ao seu papel político dentro de um 

sistema democrático. Para isso apresentaremos um breve resumo. 

A profissionalização do jornalismo andou lado a lado com a democratização da 

sociedade moderna. Uma sociedade democrática só existe onde há um campo 

jornalístico que tenha autonomia de fato e de direito assegurada através de garantias 
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institucionais como liberdade de imprensa, sigilo das fontes de informação, entre outras. 

Traquina (2004) argumenta que no final do século XIX quando a imprensa se desligou 

dos partidos e passou a operar sob bases empresariais, o “quarto poder” tinha que se 

legitimar para responder aos receios que seu crescente poder gerava na sociedade e 

oferecer uma justificação a um negócio rentável. É na teoria da opinião pública que o 

jornalismo teria encontrado guarida, de acordo com Traquina, para justificar sua função 

social, principalmente nas idéias dos utilitaristas ingleses.  

John Stuart Mill, na obra Essay on Liberty (1909, p.21) defende fervorosamente 

não só a utilidade coletiva da expressão individual de pensamento e opinião, e da 

liberdade de imprensa; como considerava que já na sua época não era preciso defender 

que uma imprensa livre era uma garantia contra governos tiranos ou corruptos. E a 

liberdade de imprensa estava tão consolidada na Inglaterra que Mill via poucas 

possibilidades de que o governo pudesse atacar a imprensa, embora a lei britânica 

permitisse brechas para tal. É preciso ressalvar que a defesa da liberdade de imprensa e 

das suas garantias constitucionais não é apenas a salvaguarda de um negócio lucrativo, 

mas é constitutiva do processo democrático. 
Há força considerável no argumento de que a luta por uma imprensa independente, 
capaz de reportar e comentar com um mínimo de interferência e controle estatais, 
desempenhou um papel importante na evolução do estado constitucional moderno. 
Alguns dos primeiros pensadores liberais e líbero – democratas, como Jeremy 
Bentham, James Mill e John Stuart Mill, foram fervorosos advogados da liberdade 
de expressão e de opinião através de uma imprensa independente uma salvaguarda 
vital contra o uso despótico do poder do estado. (THOMPSON, 1998, p.67) 

 
 Apoiados na legitimidade do que Traquina (2004) chama de “teoria democrática 

do jornalismo”, os jornalistas podiam reivindicar dois papéis: o de porta-vozes 

localizados no interior da sociedade que os governos precisavam escutar, ou seja, porta-

vozes da opinião pública; e o papel de cães de guarda (watchdog), vigilantes do poder 

político, protegendo os cidadãos contra os abusos dos governantes. (TRAQUINA, 2002, 

p.47-48). Essa ideologia jornalística surgia junto com novas formas de retratar a 

realidade como o lead e a entrevista, além do surgimento da figura do repórter. 

(SCHUDSON, 1995). É o começo da afirmação do jornalismo como um campo 

autônomo com seu próprio senso prático e seus próprios mitos como descreve Traquina. 
Por um lado, a teoria democrática apontava para que o jornalismo cumprisse um 
duplo papel: 1) com a liberdade “negativa”, vigiar o poder político e proteger os 
cidadãos dos eventuais abusos dos governantes; 2) com a liberdade “positiva” 
fornecer aos cidadãos as informações necessárias para o desempenho de suas 
liberdades cívicas, tornando central o conceito de serviço público como parte da 
identidade jornalística mais independente dos laços políticos e transforma a 
atividade também numa indústria onde um novo produto – as notícias como 
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informação – é vendido com o objetivo de conseguir lucros. A nova ideologia 
pregava que os jornais deveriam servir os leitores e não os políticos, pregava que 
traziam informação útil e interessante aos cidadãos, em vez de argumentos 
tendenciosos em nome de interesses partidários, pregava fatos e não opiniões. 
(TRAQUINA, 2004, p.50) 
 

No entanto, essa teorização chamada por Gans (2002) e Traquina (2004) de 

“Teoria Democrática do Jornalismo” é um tanto simplista, e carrega um enorme 

componente mítico do jornalismo como um adversário do poder. Na verdade como 

Gans (2002, p.55) reconhece, a “Teoria Democrática do Jornalismo” enquanto ideal é 

tão naturalizada que sequer é discutida; mas enquanto “teoria” não foi sistematizada, 

nem escrita. Essa “teoria” na visão de Gans, acabou se transformando numa saída para 

os problemas da rotina operacional do jornalismo. A “teoria” consiste de quatro partes: 

(1) os jornalistas têm o papel de informar os cidadãos; (2) supõe-se que os cidadãos são 

informados se eles prestam atenção às notícias fornecidas pelos jornalistas; (3) os 

cidadãos mais informados são provavelmente os mais participantes politicamente, 

especialmente no debate democrático, considerado essencial pelos jornalistas na 

participação da democracia; (4) quanto mais informados os cidadãos são, mais 

informada o conjunto da comunidade provavelmente é. (GANS, 2002, p.56) 

 A primeira parte da “teoria” se preocupa com o papel do jornalismo em informar 

os cidadãos, mas não especifica qual tipo de informação os cidadãos precisam, e quais 

notícias são essenciais para fazer manter a democracia ou fazê-la avançar. Já a segunda 

parte supõe que os acontecimentos considerados noticiáveis pelo campo jornalístico 

transformarão as pessoas em cidadãos informados. Entretanto, o ato isolado de fornecer 

informações não faz deles cidadãos informados (GANS, 2002, p.56). Interessa, então, a 

capacidade dos cidadãos de processar a informação, e a qualidade da informação 

recebida.  

O argumento da terceira parte da “teoria” é que uma vez que os cidadãos são 

informados, se sentirão compelidos a participar politicamente. Essa parte propõe ainda 

que uma importante forma de participação cidadã seria o envolvimento em debates e 

discussões. Contudo o processo pelo qual as conclusões das conversações políticas de 

cidadãos podem alcançar os oficiais públicos a que se destinam não foi esquematizado 

de forma consistente (GANS, 2002, p.58). A quarta parte da teoria que postula que mais 

participação significa uma comunidade mais democrática é um pensamento desejável, 

mas nem o cidadão informado nem a atividade política necessariamente produzem 

democracia. “Cidadãos informados são conhecidos por derrubarem ditaduras, mas eles 
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também dão suporte a elas” (GANS, 2002, p.59 – 60). O que importa então é a 

qualidade não só da informação, mas também da participação. 

Assim a democracia ideal da “teoria democrática do jornalismo” tem cidadãos 

ideais: um público singular e frequentemente movido por uma única idéia. Uma 

teorização que esquece os cidadãos reais com interesses, crenças e valores opostos. 

(GANS, 2002, p.2). Sem dúvida um componente utópico dentro da “teoria”. Conceitos 

como audiência presumida (VIZEU, s/d) e audiência inventada (GANS, 1980) 

permitiriam uma avaliação dos modelos da audiência das notícias políticas5 

interiorizados pelos jornalistas. Embora alguns autores acusem o jornalismo político de 

resvalar para o info-entretenimento (FALLOWS, 1997) (GOMES, 2004), a política 

interessa ainda a um determinado público que é importante para as empresas 

jornalísticas, pois se não fosse assim, seriam impressas e transmitidas apenas soft news e 

notícias esportivas.  

Para entender o papel do campo jornalístico numa democracia é preciso sair dos 

lugares comuns da “teoria democrática dos jornalistas”. Um dado relevante sobre a 

possibilidade de um regime democrático ter um bom funcionamento é levantado por 

Dahl6 (2005, p.27): a democracia não é garantida por apenas um fator, mas possibilitada 

por um conjunto de exigências, que inter-relacionadas, permitem que a população 

vivencie a experiência democrática. O autor lista oito requisitos para o funcionamento 

de democracias que envolvem um grande número de pessoas: (1) liberdade de formar e 

aderir a organizações, (2) liberdade de expressão, (3) direito de voto, (4) elegibilidade 

para cargos públicos, (5) direitos de líderes políticos disputarem apoio, (5 A) direito de 

líderes políticos disputarem votos, (6) fontes alternativas de informação, (7) eleições 

livres e idôneas, (8) Instituições para fazer com que as políticas governamentais 

dependam de eleições e outras manifestações de preferência. A liberdade de expressão e 

a existência de fontes alternativas de informação estão diretamente ligadas ao papel do 

campo jornalístico, o que não é pouca coisa, mas uma democracia sadia não pode existir 

sem as outras variáveis, e o campo jornalístico só consegue se estabelecer em ambientes 

democráticos sadios.  

Dahl (2005) analisa ainda os caminhos para o sucesso de uma democracia: a 
                                                 
5 Esse conceitos serão discutidos no terceiro capítulo. 
6 Dahl prefere chamar as democracias representativas de poliarquias, regime em que várias elites políticas 
concorrem entre si, e que, uma vez eleitas, devem ser responsivas aos eleitores, deixando a palavra 
democracia para descrever a democracia direta grega. Como este trabalho não está preocupado com a 
questão etimológica da democracia não vamos nos estender nesse tópico e continuaremos a usar o nome 
democracia para as democracias representativas contemporâneas.  
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maneira como o regime democrático foi inaugurado, a concentração dos recursos 

econômicos, o nível de desenvolvimento sócio-econômico, as desigualdades e 

igualdades entre os cidadãos, a relação política entre as subculturas dentro de um país, a 

eficácia governamental, as crenças dos ativistas políticos e o controle estrangeiro. A 

forma como essas variáveis interagem entre si influi na sustentação dos oito requisitos 

listados pelo cientista político norte-americano. A democracia, portanto, é algo mais 

complexo do que a “teoria democrática do jornalismo”, descrita por Traquina (2004) e 

Gans (2002) pode fazer pensar. Mas o que o jornalismo pode fazer? 

Dahl (2005, p.25) parte do “pressuposto de que uma característica-chave da 

democracia é a contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, 

considerados como politicamente iguais”. Ou seja, o governo deve prestar contas aos 

cidadãos continuamente. E isso é possível apenas através de informação sobre ações 

governamentais fornecida pelo campo jornalístico. A responsividade, que na literatura 

anglo-saxã tem o nome de accountability, estabelece o vínculo entre os cidadãos e os 

seus representantes. Existem dois tipos de accountability: a horizontal que é a vigilância 

exercida entre os poderes constitucionais e a vertical que é a submissão dos 

representantes à prestação de contas diante dos governados e à obrigação de se submeter 

ao julgamento popular. A accountability seria então possibilitada pela informação 

fornecida pelo campo jornalístico, e o escândalo político seria uma reafirmação desse 

compromisso. 

Entretanto, de acordo com Miguel (2005: p.27), “as esperanças depositadas na 

accountability (vertical) não encontram mais do que uma pálida efetivação na prática 

política”. Os cidadãos têm capacidade reduzida de fiscalizar os governantes por conta 

de variáveis como a crescente complexidade das questões públicas, o fraco incentivo à 

qualificação política e controle sobre a agenda. A pergunta a ser feita é o que os 

jornalistas podem fazer para realmente melhorar a democracia, diante desse paradigma?  

Gans (2002: p.92) reconhece que como o efeito das notícias é limitado, o poder 

dos jornalistas de produzirem mudanças também é limitado. O mínimo que os 

jornalistas poderiam fazer para contribuir com o aperfeiçoamento democrático é ajudar 

no entendimento dos cidadãos em relação à democracia na qual eles vivem. Entre 

algumas medidas receitadas por esse estudioso está a publicação de notícias mais 

próximas dos receptores que mesclem o que o público acredita que precisa ter 

conhecimento e relacionar essas informações com aquelas que os jornalistas acreditam 

que o público necessita conhecer. A contextualização das notícias internacionais dentro 
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da realidade local, trazendo a conseqüência dessas informações para a vida dos 

cidadãos, é outra medida proposta pelo sociólogo (GANS, 2002, p.93).  

A publicação de notícias que ajudem os cidadãos a participar da política e relatar 

exemplos da participação política de cidadãos comuns também é vista com bons olhos 

por Gans (2002, p.95) como forma estabelecer um contraponto às notícias focadas nos 

políticos e em suas estratégias. A prática de um jornalismo explanatório que ajude os 

cidadãos a entenderem o que está acontecendo a eles e ao país, e identificar as razões e 

as causas do que está acontecendo, permitindo que ele possa avaliar questões complexas 

que são decididas pelos políticos também é citada. Além disso, o campo jornalístico 

poderia fornecer informação explicativa sobre as condições que os cidadãos querem 

eliminar, ajudando-os a entender quais mudanças e reformas estruturais devem ser 

empreendidas (GANS, 2002, p.96), como por exemplo, usar as notícias para explicarem 

a forma como uma reforma política poderia moralizar o sistema político de um 

determinado local. 

Seguido os passos de Schudson (1995: p. 204) é possível afirmar que o campo 

jornalístico pode contribuir para uma sociedade mais democrática. Mas como? O 

filósofo político Noberto Bobbio (2000) enumera seis promessas feitas pela teoria 

clássica da democracia que não foram realizadas: o fim de interesses particulares no 

trato da coisa pública, o fim das oligarquias, o aumento dos espaços democráticos, o fim 

do poder invisível, e a existência de cidadãos políticos educados. Embora, o campo 

jornalístico não tenha poder para resolver tais dilemas democráticos, ele pode contribuir 

para realizar a promessa do cidadão educado politicamente.  

O trabalho da imprensa é ajudar a produzir um eleitorado mais informado, e 

cidadãos mais informados contribuirão para uma democracia mais sadia. Os meios 

jornalísticos atuam, apesar dos problemas, como educadores políticos. O campo 

jornalístico pode promover uma visão mais compreensiva da política do que muitos dos 

grupos organizados que muitas vezes estão focados em uma questão específica ou 

disseminam e reforçam a visão de grupos de interesse reduzidos. (SCHUDSON, 1995, 

p.222). O jornalismo opera de uma forma pedagógica, fazendo “uma mediação entre os 

diversos campos de conhecimento e o público” (VIZEU e CORREIA, 2008, p.19, grifo 

nosso), e é através do exercício dessa função pedagógica que o jornalismo pode ajudar 

no fortalecimento da democracia, criando um cidadão mais educado politicamente. É 

através da educação política possibilitada pela posse de uma boa informação que o 

cidadão pode chegar através da discussão coletiva a soluções que minimizem ou 



 61

resolvam os problemas da democracia. 

 Um dos problemas relatados por Bobbio (2000, p.41), a existência do governo 

secreto, será de importância central na interpretação proposta neste trabalho sobre o 

Escândalo Maria do Socorro. Recorreremos à relação do jornalismo com o princípio da 

publicidade kantiana como um imperativo categórico do governo democrático. E 

tentaremos também responder se o jornalismo realmente contribui para estabelecer um 

elo entre representantes e representados, possibilitando a responsividade dos agentes do 

campo político aos cidadãos, e trabalha com eficiência na educação política dos 

cidadãos. 
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Capítulo 2 - Escândalo Político e Campo Jornalístico 

Critics look at the press and 
see Superman when it’s 
really just Clark Kent. 
                 Michael Schudson 

 

2.1. O Escândalo e seu Significado 
 O fenômeno do escândalo é antigo, mas na contemporaneidade com o alcance 

dos meios de comunicação de massa ele pode tomar proporções inimagináveis e causar 

prejuízos enormes para os envolvidos, que vão desde quebras de contratos de 

publicidade, no caso de celebridades do mundo artístico e dos esportes; e derrotas 

fragorosas em eleições, no caso de agentes do campo político; até o fim de carreiras e a 

condenação ao ostracismo. Numa época de alta exposição de figuras públicas, 

possibilitada por uma visibilidade que transcende as fronteiras do tempo e do espaço, 

cuidar da imagem pública é questão de primeira ordem. Tudo deve ser pensado 

cuidadosamente. A entonação da voz, a vestimenta, os trejeitos, tudo deve ser adequado 

e, no mínimo, não gerar críticas.  

 Contudo, é importante lembrar que não são apenas as pessoas públicas que estão 

sujeitas a terem suas imagens manchadas por um escândalo. Fatos escandalosos têm sua 

origem na transgressão moral, que muitas vezes não é uma transgressão ética, e se 

transformam em escândalos quando chegam ao conhecimento de outros que não 

participaram da afronta à moral vigente, gerando uma resposta pública contra os 

transgressores. Estando relacionado à moral vigente, o escândalo é, portanto, 

dependente do contexto sócio-histórico no qual a transgressão está imersa. Uma mulher 

que se separasse do marido no começo do século XX, estaria afrontando a moral vigente 

na época e, por conseguinte, poderia estar sujeita a ser vítima do desprezo público pelo 

seu ato, uma situação muito diferente da verificada no início do século XXI.  

O escândalo também pode ser avaliado por gradações, já que valores e normas 

possuem diferentes graus, de acordo com o clima moral e com o contexto histórico e 

social, gerando o que Thompson (2002, p.41) chama de sensibilidade ao escândalo. 

Apesar de ambos serem atos condenáveis, a ação de desviar grandes montantes de 

dinheiro público no exercício de um cargo eletivo e de utilizar um carro oficial para 

passear na praia, por exemplo, não vão gerar a mesma resposta do público. A 
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sensibilidade ao escândalo dará o tom da reação pública. Speck (1998, p.41) defende em 

estudo sobre fraude e corrupção que “o escândalo de corrupção está condicionado não 

somente ao grau de integridade real que uma sociedade apresenta, mas também ao 

interesse que o tema desperta na sociedade”. Speck (1998, p.41) defende que o aumento 

dos casos de corrupção conhecidos pelo público não é fruto de uma deterioração moral 

da classe administrativa, mas de um crescente aumento da atenção dispensada pela 

sociedade para os casos de corrupção bem como de um aumento da sensibilidade 

pública, que seriam geradas pelo crescimento da cobertura jornalística sobre esses 

casos. Em casos de transição de um regime autoritário para uma democracia, como no 

Brasil da década de 80, a imprensa logo encontraria nesse tipo de cobertura um filão 

lucrativo (SPECK, 1998, p.46). Contudo, consideramos que não são apenas motivos 

financeiros que orientam o campo jornalístico a perseguir estes casos, mas também a 

cultura profissional do campo jornalístico.  

 
Gráfico 1 - Sensibilidade à Corrupção  

Fonte - SPECK, 1998, p.42 
 

 O autor defende que nas sociedades em que há um aumento na prática de 

subornar funcionários públicos e políticos, por exemplo, mas as instâncias de 

investigação a opinião pública e a imprensa não colocam o tema na agenda dos grandes 
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problemas nacionais, a confiança no sistema político-administrativo não seria 

arranhada, pois continuariam existindo poucos escândalos, apesar do aumento da 

corrupção. Essa situação configuraria a passagem de A para B no gráfico. Do outro lado 

do gráfico estariam as sociedades em que não houve um aumento da corrupção, mas em 

que existe um aumento da publicidade desses casos, fazendo crescer a sensibilidade 

pública em relação a esses temas. Essa situação está representada no gráfico na 

passagem de B para D. (SPECK, 1998, p.41 – 42) 

Pessoas que defendem um determinado modo de se conduzir moralmente ou 

defendem determinadas crenças, caso tenham suas transgressões transformadas em 

escândalos enfrentarão mais problemas, pois o transgressor será julgado também por 

sua hipocrisia, por trair seus ideais além de ser moralmente falho. Essa é uma das 

razões pelas quais, políticos de todas as colorações partidárias são tão vulneráveis aos 

escândalos (THOMPSON, 2002, p.42). Questionar o comportamento moral dos 

adversários é uma prática comum no campo político.  

 Uma característica fundamental no escândalo político é que ele deve possuir um 

grau de segredo e ocultação (THOMPSON, 2002, p.45). Quem age em desacordo com a 

norma moral vigente tem de fazê-lo com certo grau de ocultamento, ou correrá o risco 

de ser impedido. Atos que atingem a moral pública se tornam escândalos apenas quando 

se tornam conhecidos de forma mais ampla por outras pessoas que não participaram do 

ato fundador do escândalo. Além de chegar ao conhecimento público, o ato transgressor 

deve gerar reprovação pública. Caso o ato não seja reprovado por não-participantes, não 

haverá escândalo.  

A reprovação pública à violação da norma moral gerará como conseqüência o 

discurso infamante, que carrega em seu conteúdo um viés moralizador que repreende, 

condena e censura os participantes do ato fundador do escândalo. “É um discurso que 

contém implícito que as ações trazem vergonha, desgraça ou descrédito ao indivíduo ou 

indivíduos que as praticaram. É um discurso que pode estigmatizar” (THOMPSON, 

2002, p.48). Escândalos que ganham as páginas de jornal, telas de televisão, as ondas do 

rádio os bits da internet dão ao discurso infamante o status de discurso público, fazendo 

com que a reprovação ao ato se transforme um objeto de conhecimento disponível a 

pessoas distantes espacialmente do fato. Os escândalos envolvem reputação, um recurso 

simbólico valioso, principalmente na vida pública, sendo motivo de disputa no campo 

político.  

Quem se vê enredado em um escândalo tentará limpar o seu nome e reaver sua 
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reputação e credibilidade. As estratégias adotadas para reverter o quadro podem ser três, 

de acordo com Thompson (2002, p.50). A primeira estratégia consiste na reação através 

do contra-ataque, da negação ou da ameaça aos denunciantes de que serão tomadas 

medidas legais. Contudo, essa segunda opção pode gerar transgressões secundárias, 

caso seja comprovada a participação do acusado. A segunda opção é justificar o ato de 

transgressão por este ter sido praticado por um bem maior. É a filosofia de que os fins 

justificam os meios. A última estratégia adotada é a confissão pública, em que os 

infratores reconhecem a culpa na esperança de comover o público (THOMPSON, 2002, 

p.50). O escândalo político ganhou outra dimensão com a atuação dos meios de 

comunicação de massa, por causa de seu alcance e de sua credibilidade.  

 A notícia tem uma dupla face. Ao mesmo tempo em que é um bem público, é 

também um bem econômico. O escândalo político-midiático seria o tipo de notícia que 

preencheria o as exigências dos dois pólos do campo do jornalismo. O pólo positivo ou 

ideológico estaria tendo seus requisitos preenchidos pelo fato de que o escândalo 

político permite que os agentes do campo jornalístico reafirmem sua imagem mítica de 

cão de guarda. Enquanto o pólo negativo, o econômico, estaria sendo satisfeito por uma 

notícia com suficiente potencial para atrair a curiosidade pública por um bom período 

de tempo (BOURDIEU, 1997, p.105 – 106). Essa afirmação é reforçada pelas razões 

enumeradas por Thompson (2002, p.87 – 89). 

 Em primeiro lugar está a consolidação da imprensa como negócio capitalista que 

precisa gerar lucro e atingir o maior número de leitores possível para atrair anunciantes, 

ao lado desse movimento surge a profissionalização e o surgimento da reportagem 

investigativa, além de uma nova maneira de se relacionar com as fontes. O jornalismo 

investigativo traz em si o germe da desconfiança em relação aos governantes, e faz parte 

de um novo ethos jornalístico que alimenta uma auto-imagem dos jornalistas como 

adversário dos poderosos e guardiões de democracia. E por fim, a visibilidade midiática 

que permitiu que os cidadãos tivessem uma relação mais íntima com os governantes, 

permitindo que estes revelassem determinados aspectos de sua vida pessoal. Esse tipo 

de visibilidade está ligado aos novos tipos de relações sociais instauradas com o avanço 

nas tecnologias de comunicação. Principalmente, a comunicação de massa que 

possibilita a quase-interação mediada. Apesar do fluxo da comunicação nesse tipo de 

interação ser de mão única, os receptores e agentes que usam esses meio para atingir um 

público mais amplo estão expostos ao julgamento de um público imensamente grande. 

 Sem falar no vazamento de regiões de fundo, aquelas que os emissores e agentes 
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retratados pela mensagem querem manter escondidas do público mais amplo e que 

podem acabar vazando para a região frontal, que é o espaço onde os agentes mostram as 

características e ações que favorecem sua imagem. O escândalo midiático é um 

vazamento de uma ação desabonadora da região de fundo para a região frontal que os 

agentes da ação transgressora esperavam manter sob segredo. Dessa forma, os meios de 

comunicação tornaram difícil a administração da visibilidade, dificultada pelos novos 

padrões profissionais jornalísticos surgidos no século XX.  

Esse vazamento para uma região frontal em que a visibilidade sai do controle 

dos agentes do campo político pode gerar um clima jornalístico de desaprovação através 

de um discurso que pode se tornar auto-referente se a população não acompanhar o 

discurso jornalístico. Outro ponto importante no escândalo midiático é que os meios de 

comunicação acabam se tornando provedores de evidência (THOMPSON, 2002, p.98), 

se no campo jurídico as provas ficam de posse da perícia, e são manipuladas por um 

número restrito de agentes, o caráter público da informação nos meios jornalísticos 

geram uma reprodução incessante de fotografias, gravações, e outras provas que 

depõem contra a inocência dos envolvidos no escândalo. Quando um jornal ou rede de 

televisão publica uma prova, torna pública uma evidência do delito.  

Os concorrentes comentarão e reproduzirão as provas se tiverem acesso a elas 

aumentando a visibilidade do fato. Thompson chama esse fenômeno (2002, p.101) de 

midiatização ampliada, que é estimulado pela concorrência entre os meios de 

comunicação. A difusão massiva da informação torna sua transformação em tema 

debate nas interações face-a-face uma conseqüência quase inevitável. Para Gomis 

(1991, p.49, tradução nossa), “notícia é a expressão jornalística de um fato capaz de 

interessar a ponto de suscitar comentários”. É através do comentário que o 

acontecimento se fortalece enquanto notícia. O tema acaba sendo agendado 

(MCCOMBS, 2006) pelos meios de comunicação e se tornando tema de debate entre os 

membros da recepção. 

O escândalo midiático quando atinge agentes do campo político apresenta 

questões ainda mais espinhosas, sobretudo pelo aumento da tensão entre os campos 

jornalístico e político. “O escândalo político é um acontecimento que envolve 

indivíduos ou ações que estão localizados no interior do campo político. Esse campo 

fornece o contexto para o escândalo e os padrões de seu desenvolvimento”. 

(THOMPSON, 2002, p.129) Na verdade, os escândalos políticos são mais recorrentes 

em democracias por uma série de fatores relacionados às condições dos campos 
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jornalístico e político em sociedades democráticas.  Em países democráticos, o campo 

político é um campo intensamente competitivo em que “o conflito e a confrontação são 

a norma” (THOMPSON, 2002, p.128), e em que a credibilidade dos políticos, e a fides 

depositada pelos eleitores está em disputa constante, uma confiança que pode ser 

comparada a um crédito ilimitado, um cheque em branco que pode ser renovado a cada 

quatro anos, de acordo com a relação entre o que o agente do campo político prometeu e 

como ele agiu no decorrer do seu mandato (BOURDIEU, 2006, p. 167). Por isso, a 

reputação como capital simbólico amplamente reconhecido entre os participantes do 

campo político, e no campo mais amplo do poder, é um recurso valioso que os políticos 

tentarão obter para si e destruir ou tomar dos oponentes. E o escândalo político é o 

momento perfeito para minar o capital simbólico dos adversários. Perder credibilidade é 

perder a capacidade de costurar apoios, de influenciar os eleitores, enfim, de conseguir 

poder político.  
...os políticos são particularmente vulneráveis a qualquer coisa que ameace 
enfraquecer, ou frustrar, sua capacidade de exercer poder político. O prejuízo à 
reputação de alguém não é apenas um golpe pessoal: ele pode ser também um revés 
político sério, pois ele pode enfraquecer de maneira significativa sua capacidade de 
agir no subcampo político e de assegurar o tipo de apoio – tanto dentro do 
subcampo, como no campo político mais amplo – do qual seu sucesso (e talvez o 
sucesso do partido de alguém), em última instância, depende. No campo político da 
democracia liberal, um estoque sadio de capital simbólico não é apenas um recurso 
útil: ele é uma condição necessária de eficiência política, tão importante como uma 
boa organização partidária e um forte apoio financeiro. (THOMPSON, 2002, p.136-
137) 
 

 O escândalo político também se transformou em uma arma política pelo fato de 

que é um tema supra-partidário, diferentemente do debate sobre a condução de políticas 

públicas que pode ganhar um viés diferente de acordo com a coloração ideológica do 

candidato. A direção de recursos para construção de rodovias, por exemplo, pode afastar 

uma parcela do eleitorado que considera que o governo deveria investir em transporte 

público. Contudo, o desvio de recursos públicos, por exemplo, atingirá todos os 

cidadãos e somente os partidários mais fiéis seguirão o candidato acusado. “A denúncia 

de corrupção tem um impacto mais abrangente sobre a opinião pública em geral do que 

a defesa de determinadas políticas públicas em detrimento de outras” (SPECK, 1998, 

p.47). Por ser um tema que interessa e atinge a “todos”, o escândalo político é um fato 

apreciado pelo campo jornalístico. Como observa o editor 1 “se há uma notícia de 

desvio de dinheiro público essa notícia interessa a todo mundo”.Além disso como 

lembra o mesmo autor o escândalo político tem “uma lógica maniqueísta onde a menor 

dúvida pesa contra o acusado” (SPECK, 1998, p.47).  
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As democracias liberais implicam na existência de meios de comunicação 

gozando de relativa autonomia, outro fator que potencializa o poder destrutivo do 

escândalo. Além disso, nas democracias, o perigo de denunciar agentes governamentais 

envolvidos em escândalos é bem menor do que em países autocráticos (THOMPSON, 

2002, p.128-129). O escândalo político talvez seja uma das maiores provas, dentro do 

pensamento de Thompson (1998, p.72), de que a tese da Esfera Pública Refeudalizada 

proposta por Habermas para descrever o fenômeno da influência dos meios de 

comunicação de massa conteria falhas. O poder político seria mostrado, nessas ocasiões, 

de forma crítica e não como uma encenação ou reafirmação desse mesmo poder. Se 

existem cerimônias midiáticas em que momentos como posses ou vitórias eleitorais 

podem ser mostradas como uma legitimação ou uma reafirmação do status quo político, 

existe também a possibilidade de envolvidos nesses rituais não conseguirem administrar 

de forma satisfatória sua visibilidade, podendo ser considerados indignos dos cargos 

que ocupam, mesmo depois de uma vitória eleitoral ou de conquistarem grande 

popularidade.  

O escândalo político se tornou uma luta pelo poder simbólico não apenas dentro 

do campo político, mas também no interior do campo jornalístico e entre essas duas 

esferas no campo mais amplo do poder. Pois é um momento em que os capitais 

simbólicos político e jornalístico estão em disputa, onde os agentes dos dois campos 

procuram influenciar o funcionamento do outro campo, e converter seu capital 

específico num capital simbólico de alcance mais amplo, com validade fora de seu 

campo (BOURDIEU, 1997a, 50 -51). E nesses momentos o campo jornalístico conta 

com uma vantagem enorme: o poder de gerenciar a arena simbólica, onde os embates 

políticos serão travados diante de um público que no início pode se comportar como um 

mero espectador, mas que vai ter parcela de participação na decisão de em que medida a 

possível transgressão moral poderá afetar a credibilidade dos envolvidos. Encarar a 

construção da realidade operada pelo campo jornalístico como um poder simbólico que 

permite estabelece o sentido imediato do mundo (BOURDIEU, 2006c, p.9) permite que 

possamos compreender o papel do jornalismo em momentos dramáticos de disputa de 

poder como é o escândalo político.  

O escândalo político pode ser dividido em três categorias de acordo com 

Thompson (2002, p.154 – 155): o escândalo político-sexual, que envolve revelações de 

transgressões morais ocorridas no âmbito da vida privada do agente; o escândalo 

político-financeiro, que envolve desde uso de recursos financeiros públicos até o 
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envolvimento em atos financeiros ilícitos fora da vida política; e o escândalo político de 

poder; que é considerada a forma pura de escândalo político, pois envolve a 

transgressão de regras do campo político para conquistar o poder. O escândalo estudado 

neste trabalho se enquadra nessa última categoria, pois os suspeitos de envolvimento 

teriam usado recursos públicos, no caso a estrutura de segurança estadual para influir na 

disputa de poder eleitoral.  

Os outros dois tipos de escândalo não são privilégio do campo político. 

Celebridades e jogadores de futebol podem ser acusados de assédio sexual, ser clientes 

de redes de prostituição, ou podem mesmo sonegar impostos e se envolver em 

negociatas. Banqueiros e Industriais também podem efetuar manobras financeiras 

ilícitas. Mas o escândalo de poder é uma perversão das disputas no interior do próprio 

campo político em sociedades democráticas.  
Escândalos do poder revelam atividades secretas e formas ocultas de poder que 
divergem das normas e procedimentos que supostamente deveriam regular a 
competição pelo, e o próprio exercício do poder político. Essas normas e 
procedimentos são muitas vezes incorporados à estrutura constitucional dos estados 
modernos, tanto explicitamente na forma de leis, como implicitamente na forma de 
práticas institucionalizadas. Por conseguinte, do mesmo modo que os escândalos 
financeiros na esfera política, os escândalos do poder estão geralmente ligados à 
instauração de processo legal ou à ameaça dele. (THOMPSON, 2002, p.155) 
 

Thompson (2002, p.142) se concentra em cinco mudanças sociais importantes 

que causaram o crescimento dos escândalos políticos: (1) a crescente visibilidade dos 

líderes políticos, (2) a mudança nas tecnologias de comunicação e de vigilância, (3) a 

mudança na cultura jornalística, (4) a mudança na cultura política e (5) a crescente 

regulamentação da vida política. É lógico que todas as mudanças propostas têm de ser 

levadas em conta num estudo sobre o fenômeno do escândalo político, entretanto aqui o 

foco será colocado na cultura dos jornalistas.  

 

2.2 O Escândalo sob a Ótica Jornalística 
 A cultura jornalística é impregnada de um caráter mítico em relação ao poder, 

tomando o poder político como adversário. Embora a apuração jornalística da 

informação seja muito dependente das fontes governamentais na contemporaneidade e 

os jornalistas sejam obrigados a viver numa relação de simbiose com suas fontes do 

campo político, o escândalo político pode ser encarado como um momento de 

reafirmação da cultura jornalística. O jornalista assume o papel de cão de guarda 

(watchdog) de uma forma muito mais agressiva do que em outras oportunidades, 
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investigando, procurando fontes, estabelecendo conexões, sem falar no apoio recebido 

de instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e as agitadas Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPI’s), cujo final dificilmente pode ser previsto.  

 Os escândalos políticos colocam o campo político em polvorosa, com os 

profissionais do campo elevando o tom nas críticas de um lado e de outro. No campo 

jornalístico, apesar de não chegar ao público, a disputa é pela melhor cobertura, o 

melhor comentário, ou seja, há uma disputa por capital simbólico, por credibilidade. Os 

jornalistas com fontes bem posicionadas dentro de instituições governamentais 

responsáveis pelas investigações têm maiores chances na disputa, ou seja, os agentes do 

campo jornalístico com maior capital simbólico saem na frente na disputa pelo furo, 

pela informação em primeira mão. O furo se tornou um objetivo cada vez mais difícil de 

ser alcançado e, por isso mesmo, cada vez mais valorizado, principalmente num 

escândalo político. Mas não são apenas as competições por credibilidade e a chance de 

atingir o estrelato jornalístico como os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein no 

caso Watergate que encorajam os jornalistas a perseguirem os envolvidos em 

escândalos políticos.  

 A cultura jornalística é impregnada por uma série de valores que como defende 

Gans (1980) acabam sendo expressos nas notícias e no comportamento desse grupo 

profissional. Os jornalistas defendem uma visão de mundo específica, e as notícias 

indicam como o mundo deveria ser segundo a crença dos integrantes do campo 

jornalístico. Quatro desses valores, descritos de forma mais detalhada no primeiro 

capítulo, podem ser reafirmados durante a cobertura de escândalos políticos: a 

democracia altruística, o capitalismo responsável, ordem social e os relativos à 

qualidade da liderança. De certa forma, os agentes do campo jornalístico sentem que sua 

visão de mundo está sendo confrontada pela ação dos agentes do campo político, e 

grande parte da agressividade das coberturas nos escândalos políticos pode advir desse 

detalhe.  

A democracia altruística é uma visão da democracia que entende que esse tipo 

de organização da sociedade deve trilhar sempre o caminho do interesse público, os 

escândalos políticos envolvem, na maioria das vezes, em alguma medida o uso da 

posição conferida pelo cargo político em benefício próprio. Já o capitalismo responsável 

seria o sistema econômico ideal na visão jornalística do mundo, esse valor seria 

mobilizado apenas nos casos de escândalos financeiros envolvendo agentes do campo 

político. Mas, o valor da ordem social é que pode ser considerado central na explicação 
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da importância do escândalo político. As notícias sobre desvios morais trazem 

implícitas pistas do que os jornalistas consideram atitudes morais desejáveis, e ao relatar 

os escândalos políticos o campo jornalístico está defendendo que essas transgressões da 

moral vigente não estão de acordo com o que se espera da ordem moral de um sistema 

democrático. Por fim, para que a ordem moral e social seja mantida, os jornalistas 

consideram que as lideranças devem agir de acordo com esses valores e ter 

determinadas competências para manter a situação sob controle. Lideranças que 

transgridem a moral vigente passam a ser enxergadas com desconfiança pelo campo 

jornalístico. 

A partir dessa formulação é possível afirmar que o escândalo político pode 

impelir os jornalistas a se engajarem na cobertura por outros motivos que não os 

puramente econômicos como a saúde da empresa em que trabalham e ascensão 

profissional. Não queremos aqui entrar na ilusão dos atos desinteressados, por isso o 

conceito de illusio de Bourdieu é fundamental para entendermos as razões que fazem 

com que jornalistas muitas vezes se arrisquem na busca de pistas. A illusio, como dito 

antes, é a crença da importância da atividade exercida dentro de um determinado campo 

(BOURDIEU, 1996, p.106). É aceitar que os objetivos das disputas naquele campo têm 

sentido, aceitar que aquilo que está em jogo dentro do campo merece ser disputado 

(BOURDIEU, 1997a, p.14). Cair numa perspectiva puramente economicista, trazendo a 

lógica do campo econômico para outras esferas sociais, é um erro que pode obscurecer 

qualquer análise dos processos sociais. O campo econômico perpassa toda a sociedade, 

mas todo campo possui autonomia, ainda que relativa.  

O mito em torno das coberturas de escândalos políticos deve muito ao caso 

Watergate e à imagem criada em torno dos dois jornalistas responsáveis por essa 

cobertura: Bob Woodward e Carl Bernstein, que trabalhavam no renomado diário 

americano Washington Post. “Nenhuma outra narrativa na História Americana colocou 

a imprensa num papel tão proeminente e heróico” (SCHUDSON, 1995, p.142, tradução 

nossa). E não seria exagero dizer que talvez seja a narrativa de um episódio histórico 

que mais colocou em destaque o papel do jornalismo de forma geral. Principalmente em 

função do best-seller Todos os Homens do Presidente (BERNSTEIN e WOODWARD, 

1978), que conta a saga de dois repórteres praticamente desconhecidos em busca da 

verdade sobre a invasão de um comitê do Partido Democrata que se localizava no 
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Prédio Watergate, e sua transformação em um premiado filme7 em que Woodward e 

Bernstein são encarnados por duas estrelas de Hollywood, Robert Redford e Dustin 

Hoffman. O caso terminou com a renúncia do presidente do presidente Richard Nixon, e 

por incrível que pareça pouco se discute o que Nixon fez para quase sofrer 

impeachment, mas o mito em torno dos dois repórteres é lembrado mais de três décadas 

depois do acontecimento (SCHUDSON, 1995, p.143). 

 
FIG  2 – Capa do Washington Post durante Watergate 

Fonte: www.beyondbooks.com 

 

O caso Watergate teve seu embrião no arrombamento do comitê do partido 

democrata em 1972, que se localizava no prédio Watergate, daí o nome dado ao 

escândalo. Cinco homens munidos de maquinas fotográficas e equipamentos eletrônicos 

capazes de interceptar conversas telefônicas foram presos durante o arrombamento. 

Entre os cinco homens estavam um mercenário americano e quatro cubanos exilados, 

todos com ligações com a CIA e o partido republicano. Com o desenrolar das 

investigações, foi descoberto um esquema de espionagem política envolvendo o 

presidente Richard Nixon, eleito pelo partido republicano, em 1970. Um escândalo 

político de poder, ou seja, Nixon e um grupo de assessores próximos agrediram as 

regras aceitas dentro do campo político para disputa pelo poder. A investigação levada a 

cabo pelo FBI (Federal Bureau of Investigation, o equivalente à Polícia Federal 

brasileira), pela justiça e pelos jornalistas do Washington Post acabou juntando provas 

da participação de assessores próximos a Nixon, e posteriormente levantou provas de 

                                                 
7 O filme é tão presente no imaginário popular que na capa da 4ª edição brasileira do livro, lançado pela 
editora Francisco Alves em 1978, Hoffman e Redford representam os dois célebres repórteres, que só 
aparecem na contracapa do livro. É bom lembrar que Redford comprou os direitos de filmagem do livro, 
que deu origem ao filme dirigido por Alan Pakula (TODOS, 2006). A película é filmada de forma 
extremamente realista no que tange à reprodução do ambiente vivido numa redação de jornal. O filme 
ganhou quatro Oscar em 1976: Melhor Ator Coadjuvante, Roteiro Adaptado, Direção de Arte e Som. 
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que o presidente tinha responsabilidade no esquema de espionagem política 

republicano, obrigando Nixon a renunciar. (BERNSTEIN e WOODWARD, 1978).   

Para Schudson (1995, p.143) o caso Watergate criou alguns mitos em relação ao 

jornalismo americano. O primeiro mito questionado por Schudson é o da luta de Davi 

contra Golias. Dois jovens repórteres enfrentando sozinhos o presidente e seu staff, ou 

seja, o establishment. De acordo com Schudson, a atuação de instituições como o 

Congresso Americano, o FBI e o judiciário foram centrais no caso. “A contribuição 

jornalística foi dependente de funcionários governamentais que arriscaram seus 

trabalhos ou suas carreiras para vazar detalhes do caso para imprensa” (SCHUDSON, 

1995, p.145, tradução nossa). O segundo questionamento é relativo à imparcialidade da 

imprensa no caso, na época em que o caso aconteceu, Nixon acusou o Washington Post 

de persegui-lo. O jornal em que Woodward e Bernstein trabalhavam é conhecido como 

uma instituição liberal, mas como salienta Schudson, é uma instituição que faz parte do 

establishment político, a acusação para Schudson é infundada. Esses seriam os mitos do 

jornalismo no Watergate. 

 Schudson (1995) também cita os mitos do Watergate no Jornalismo, que dariam 

conta de que o caso teria causado mudanças institucionais no jornalismo americano. 

Entre elas estaria uma ênfase maior no jornalismo investigativo e o aumento da 

agressividade dos jornalistas em relação aos governantes. A maior mudança causada 

pelo caso Watergate para Schudson (1995, p.164), não foram, entretanto, possíveis 

mudanças de comportamento no jornalismo, mas a volta da mitologia da caça de 

escândalos (muckraking) que surgiu nos primórdios da profissionalização do jornalismo 

no início do século XX. O caso Watergate permitiu que determinados valores 

jornalísticos fossem reafirmados, e esse foi um dos seus principais méritos. 

Três governantes brasileiros saíram do poder com participação marcante do 

jornalismo em momentos históricos diferentes, mas nenhum caso, por motivos 

diferentes, teve a força do Watergate. O primeiro caso está relacionado á abdicação do 

trono por D.Pedro I em favor de seu filho, que viria a se tornar imperador depois de 

alguns anos. A morte do médico e publicista italiano radicado no Brasil, Líbero Badaró, 

abriu caminho para a crescente pressão pela abdicação de D. Pedro I, que acabou 

acontecendo em 1831. Badaró criticava as autoridades da época ferozmente em seu 

jornal, O Observador Constitucional, até seu assassinato em 1830, que muitos 

creditaram à militância do médico em sua publicação (SODRÉ, 1999, p.115). Contudo, 

o jornalismo nessa época não era um campo institucionalizado e profissionalizado, e 
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outros fatores se sobressaíram com mais vigor, como a disputa política e o temor de que 

D.Pedro I, herdeiro do trono português, fizesse com que o Brasil regredisse ao status de 

Colônia através da unificação dos dois tronos. 

 O suicídio de Vargas também pode ser relacionado à pressão da imprensa. 

Depois de sua vitória nas eleições presidenciais em 1950, em que se elegeu apesar da 

oposição da maioria da imprensa, Vargas ajudou o jornalista Samuel Wainer a fundar o 

jornal Última Hora, que funcionava como um órgão jornalístico oficioso, mas que 

trouxe profundas mudanças para o jornalismo brasileiro. Surge então uma campanha 

contra Última Hora, liderada por Carlos Lacerda, que acusava Wainer de praticar 

Dumping, prática que consiste em oferecer um produto de qualidade superior por um 

preço inferior ao praticado no mercado para levar a concorrência à bancarrota. Os 

concorrentes acusavam Wainer de ser financiado por fontes oficiais. Lacerda era dono 

de um pequeno jornal carioca, Tribuna da Imprensa, e líder de uma ala da agremiação 

partidária chamada União Democrática Nacional (UDN) que ganharia importância a 

partir dessa década e expressava de forma agressiva o rancor de um setor da classe 

média, em seu radicalismo antipopulista, que se sentia excluída à medida que os 

políticos se voltavam para o cortejo das emergentes classes populares que começavam a 

ter permitida a participação política (GOLDENSTEIN,1987,p.52). 

 A oposição ferrenha era resultado do temor causado pelo discurso populista de 

Vargas e de suas posturas nacionalistas. Pedidos de Impeachment e pregação da 

renúncia faziam parte das estratégias da UDN, para tirar Vargas do poder. Os escândalos 

nessa época eram alimentados por uma postura moral chamada udenismo, por estar 

ligada à pregação moralista da UDN que defendia a moralização da política e dos 

homens públicos. Um moralismo de “fundo autoritário, no sentido de identificar nos 

valores morais dos homens públicos, a ‘explicação’ para os comportamentos políticos”. 

(BENEVIDES, 1981, p.267). Fernando Lattman-Weltman (2006) defende que o 

moralismo e o denuncismo na política brasileira têm parte de suas raízes no 

comportamento da UDN.   
Essa influência se reconhece até hoje quando nos valemos das expressões 
“udenismo” e “udenista” no debate político e intelectual. Com elas queremos 
nomear, em linhas gerais, aquele comportamento político, e seus(suas) 
representantes, que tendem a interpretar a realidade política em termos 
marcadamente elitistas e moralistas, segundo os quais os problemas do Brasil 
estariam diretamente relacionados ao fato de os melhores quadros políticos 
nacionais, ao mesmo tempo os mais competentes e mais honestos, serem preteridos 
por outros, mais “populistas”, que se valeriam do despreparo popular para votar. 
(LATTMAN-WELTMAN, 2006, p13) 
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 No dia 05 de agosto de 1954, aconteceu o famoso atentado da Rua Toneleros em 

que ocorreu a morte do Major Rubem Vaz e em que Carlos Lacerda, um dos maiores 

opositores de Vargas foi ferido. O presidente passa a ser apontado como mandante do 

crime, dando origem a um escândalo de poder. “A opinião concentrada de jornais, 

rádios e emissoras de TV desempenha um papel avassalador nos fatos políticos que 

culminam com o suicídio do presidente Getúlio Vargas” (BAHIA, 1990, p.269). O 

suicídio de Vargas foi seu último ato político, e o transformou em um mártir, 

principalmente pelo tom dramático da sua carta-testamento, enquanto a imprensa que 

nessa época era muito politizada, e em sua maioria ligada à oposição não pôde assumir 

um papel heróico nessa narrativa histórica. A edição do jornal Última Hora (FIG 2), 

ligado ao governo Vargas, no dia seguinte ao suicídio traz na sua capa uma síntese da 

narrativa que teria entrado para a história oficial: Getúlio Vargas como vítima da 

oposição se desfaz da própria vida para impedir um golpe. 

 
FIG 3 - Capa do Jornal Última Hora – 25/08/1954 

Fonte: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uhdigital 
 

 Já as denúncias contra Fernando Collor vieram a tona depois que Pedro Collor, 

irmão do presidente, concedeu uma entrevista à revista Veja, em maio de 1992, na qual 
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acusava o tesoureiro da campanha presidencial de seu irmão, o empresário Paulo César 

Farias, de controlar um esquema de corrupção, tráfico de influência, loteamento de 

cargos públicos e cobrança de propina dentro do governo. Collor acabou sofrendo um 

processo de Impeachment e sendo destituído do cargo. O caso de corrupção que levou 

ao impeachment de Fernando Collor carrega grande simbolismo, já que Collor foi o 

primeiro presidente eleito desde 1960. A participação do campo jornalístico na eleição 

de Fernando Collor, até então um desconhecido que saíra candidato por uma legenda 

(PRN) inaugurada para abrigar seu projeto político, foi marcante e decisiva, refletindo o 

temor de que Luís Inácio Lula da Silva (PT) vencesse o pleito (RUBIM, 1998, p.30). 

 O campo jornalístico como um todo teve influencia decisiva no processo de 

impeachment de Collor como destaca Fausto Neto (1995), contudo a derrubada de um 

presidente não criou um mito como Watergate, pois não existiu a solidão jornalística de 

Woodward e Bernstein que tiveram suas investigações contestadas pela chefia de 

reportagem do próprio Washington Post. Pode ser dito que houve uma ação conjunta, 

além da participação incontestável e central de fontes como Pedro Collor, que 

denunciou o próprio irmão. Outra questão que existe no imaginário popular é a idéia 

difundida no senso comum de que “a mídia colocou Collor no poder e depois o tirou de 

lá”. Apesar de as manifestações populares terem parcialmente a participação dos Meios 

de Comunicação como instigadores através de programas jornalísticos e ficcionais como 

a mini-série Anos Rebeldes transmitida pela Rede Globo (RUBIM, 1998, p.54), elas 

tiveram um papel central que na narrativa do caso Watergate o jornalismo não partilha 

com nenhum outro agente. Portanto, nenhum desses escândalos que levaram à 

derrubada de governantes teve um caráter tão reafirmador da Illusio jornalística quanto 

o caso americano.  
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FIG  4 - Reprodução da revista ¨Veja¨, 30/09/1992 

Fonte: www.cpdoc.fgv.br 
 A questão que pode ser levantada através da confrontação desses exemplos é se 

o Caso Maria do Socorro serviu como reafirmação dos valores profissionais do campo 

jornalístico pernambucano. Uma questão que só poder ser respondida através de uma 

análise mais detalhada da cobertura realizada pelos jornais pesquisados.  

 

2.3 O Caso Pernambucano 
Antes de analisar o escândalo Maria do Socorro é preciso uma pequena 

explicação sobre o contexto político da capital pernambucana, uma vez que o pleito e a 

vitória do PT, por duas eleições seguidas no Recife não são fruto apenas das estratégias 

de comunicação dos campos político e jornalístico. Tampouco é possível precisar a 

influência da cobertura jornalística e dos guias eleitorais nos resultados. Além disso, o 

verdadeiro impacto do caso Maria do Socorro pode ser avaliado apenas se forem 

conhecidos os possíveis impactos deste nas disputas, nas quais a transgressão está 

inserida, dentro do campo político.  

 Recife é uma cidade onde a esquerda historicamente possui um considerável 

espaço político. Não é à toa que Etelvino Lins, famoso político conservador 

pernambucano, chegou a afirmar que não é possível ganhar eleição no Recife sem o 

apoio das esquerdas. Essa trajetória de poderio esquerdista na capital pernambucana 
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começou em 1933 com a vitória da chapa do Partido Comunista Brasileiro (PCB) para a 

Assembléia Constituinte, que estando na ilegalidade concorreu sob a alcunha de 

“Trabalhador Ocupa teu Posto”, tendo a maioria dos votos no Recife. Todavia, uma 

manobra na contagem dos votos tirou a vitória dos candidatos a deputado do PCB 

conseguida nas urnas. Dois anos mais tarde concorrendo com o mesmo nome, os 

comunistas conseguem a maioria das cadeiras na Câmara Municipal (CAVALCANTI, 

p.126 – 127).  

Depois da ditadura do Estado Novo, dominada por Getúlio Vargas, época em 

que Pernambuco foi governado pelo interventor Agamenon Magalhães, aconteceriam, 

em 1947, as primeiras eleições pós-ditadura do Estado Novo dentro de um sistema 

pluripartidário, em que o PCB foi legalizado. Nesta época, o partido procurava se 

coligar com os setores considerados mais progressistas da burguesia, só não o fazendo 

em Pernambuco pelo fato de os candidatos Barbosa Lima Sobrinho pelo Partido Social 

Democrático (PSD) e Neto Campelo da União Democrática Nacional (UDN) não 

aceitarem tal casamento. O PCB se coliga então com o Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), tendo como candidato Pelópidas Silveira, que obtém 2/3 dos votos no Recife, 

mas acaba perdendo a eleição nas outras regiões do Estado. O PCB consegue eleger 09 

deputados. (SOARES, 1982).  

Em 1955, já com o registro cassado, o PCB se alia novamente com o PSB em 

torno de Pelópidas Silveira, dessa vez com o reforço do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), para disputar a prefeitura do Recife, formando a histórica coligação de esquerda 

chamada Frente do Recife. Na verdade, é importante frisar que o PSD e o PTB, eram 

duas faces da mesma moeda, ambos ligados ao Getulismo no plano nacional, e com 

figuras ligadas ao Estado Novo. Contudo, em Pernambuco os dois partidos acabaram 

em lados opostos pelo fato de o PSD local ser dominado pelos setores conservadores e 

agrários e o PTB manter seu ideário populista em Pernambuco. Em plano nacional, a 

oposição atuante restringia-se à UDN.  Kinzo explica a manobra partidária realizada por 

Getúlio Vargas. 
Acrescente-se que a clivagem em torno da qual os partidos dominantes no período 
1945-1964 foi basicamente o legado getulista, isto é, a continuidade burocrática e 
ideológica do Estado Novo, bem como a memória do poder pessoal do poder 
pessoal de Getúlio Vargas. De um lado, estavam os dois partidos complementares 
criados por Getúlio Vargas: o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB). O primeiro apoiava-se inicialmente nos políticos e 
burocratas que controlavam as máquinas administrativas estaduais, ou seja, nas 
“interventorias” do Estado Novo. Surgiu, portanto, “de dentro para fora do Estado, 
através da convocação feita pelos interventores às bases municipais nos estados”. O 
segundo, o PTB tinha como objetivo a cooptação da classe trabalhadora emergente, 
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sobretudo através do sistema previdenciário e da base sindical controlada pelo 
Ministério do Trabalho. (KINZO, 1993, p.14) 
 

Como era de se esperar a vitória da Frente do Recife foi esmagadora nas eleições 

de 1955. A coligação obtém 88 mil votos contra 40 mil de todos os outros candidatos 

juntos (SOARES, 1982, p. 47). Nas eleições estaduais em 1958, sem condições de 

competir no interior com os demais partidos, a Frente do Recife coligou-se com a UDN 

para apoiar a candidatura do industrial Cid Sampaio, que acabou eleito. Contudo, as 

contradições ideológicas entre o industrial Sampaio, aliadas ao abandono dos 

compromissos assumidos pelo governador eleito junto às classes populares e as demais 

forças da aliança, levaram o acordo à sua dissolução. (SOARES, 1982, p.77) 

Ligado às forças agrárias do Estado, o PSD depois da acirrada disputa eleitoral 

travada com Sampaio, se une à Frente do Recife em 1962, ao invés de se coligar com os 

industriais da UDN para vencer as forças de esquerda, que cresciam eleitoralmente no 

estado. Tal decisão refletia a polarização da eleição vencida por Sampaio, que 

inviabilizou uma composição futura entre PSD e UDN em Pernambuco.  A estratégia 

dos pessedistas na verdade era derrubar Sampaio e depois se instalar na máquina 

administrativa para derrotar as forças de esquerda. Miguel Arraes que era prefeito do 

Recife foi o candidato da coligação que venceu o usineiro João Cleofas (UDN) 

(SOARES, 1982, p.81 -82). Contando com o apoio do PSD no interior, Arraes vence 

Cleofas e começa um governo com forte apelo popular e marcado pela luta pelos 

direitos dos trabalhadores rurais, o que termina culminando no rompimento com o PSD.  

O governo de Arraes era estabelecido sob bases populistas, assim como a 

administração de João Goulart no plano federal, e sofre grande oposição da UDN e do 

PSD, ou seja, de industriais e latifundiários. Arraes é destituído do cargo pelo golpe 

militar de 1964, assim como Goulart, Brizola e outros líderes populistas. O Brasil passa 

a viver o bipartidarismo forçado do regime militar. Ironicamente, a expulsão de Arraes 

cria o mito do “Pai Arraes”, difundido principalmente na Zona da Mata do Estado e que 

depois da anistia aos presos políticos volta com força ao imaginário popular.  

Com o golpe de 64, veio o bipartidarismo forçado para dar um ar de normalidade 

institucional ao regime de força. Dois partidos eram permitidos a Aliança Renovadora 

Nacional (Arena), partido da situação, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

agremiação de oposição. O MDB, embrião do atual PMDB, acabou canalizando todos 

os opositores do sistema que ainda não haviam sido exilados e não participavam da luta 

armada. A diversidade do MDB incluía de democratas liberais a comunistas uma vez 
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que, apesar das limitações impostas pelo regime militar, era a única oposição legalizada. 

Com o fim do bipartidarismo compulsório surgiram vários partidos, e muitos 

integrantes do MDB migraram para outras siglas surgidas em 1979, quando foi 

permitido o surgimento de novos partidos, entre eles o Partido dos Trabalhadores. 

O (P)MDB, que cresceu pelo seu apelo plebiscitário contra o regime militar 

(KINZO, 1993, p.25), encontra problemas de identidade até hoje, sendo dividido 

atualmente em feudos regionais e tendo grande parte do partido dominado pelo 

fisiologismo. Já a Arena passa a se chamar Partido Democrático Social (PDS) já no fim 

do governo militar e se cinde em duas facções: o Partido da Frente Liberal (ex-PFL, 

atual Democratas) e o restante do PDS transforma-se posteriormente ao fim do regime 

militar no Partido Progressista Brasileiro (PPB, atual PP). 

Apesar do mito arraesista, enquanto Arraes está no exterior durante seu exílio, a 

luta contra o regime militar faz com que seja formado um grupo de jovens políticos. 

Quando Arraes retorna do exílio ele se vê obrigado a disputar espaços com as novas 

lideranças do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que englobava nomes como 

Marcos Freire, Cristina Tavares, Roberto Freire, Fernando Lyra e Jarbas Vasconcelos, 

entre outros (SILVA, 2002, p.64). Arraes recupera seus espaços políticos, sendo o 

deputado federal mais votado do Norte e Nordeste em 1982, e se elege governador na 

disputa contra José Múcio Monteiro pelo PFL em 1986.  

Como o PFL é formado por ex-integrantes da Arena, além do ar mítico que 

pairava sobre Arraes, então no PMDB, estava em jogo a luta entre um político oriundo 

da ditadura e outro que foi exilado e teve seu mandato cassado pelo regime de força. 

Como foi dito antes o PFL, surgiu de uma cisão do PDS (ex-Arena). Essa cisão foi fruto 

de uma discordância quanto ao processo de abertura política durante o governo militar e 

à sucessão do General Figueiredo. Os setores que viriam a compor o PFL eram mais 

sensíveis aos apelos da opinião pública em relação à democratização do país, porém a 

cisão se deu quando o General Figueiredo resolveu apoiar Paulo Maluf para sua 

sucessão, levando a ala do PSD chamada de Frente Liberal a apoiar a candidatura de 

Tancredo Neves (PMDB) no colégio eleitoral8, apoiada pela oposição ao regime militar 

(KINZO, 1993, p.45). 

Além do clima ideológico, o curto governo de Arraes na década de 60 

apresentou notáveis avanços na área social, e criou um mito sebastianista no imaginário 

                                                 
8 As primeiras eleições para a presidência pós-regime militar foram indiretas, pois a emenda 
constitucional que propunha o voto direto, já no pleito de 1985, fora derrotada no Congresso.  
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popular, que defendia que o ex-governador deposto pelo golpe merecia ter de volta o 

cargo que era seu por direito. 
Esse sebastianismo latente na população foi muito bem explorado pelos 
responsáveis da campanha arraesista. O material de propaganda eleitoral foi 
elaborado com uma tonalidade nitidamente messiânica. A cor adotada foi o verde, 
que aludia ao sentimento de esperança que se quis criar durante o período eleitoral. 
Os “jingles” criados para a disputa política tratavam sempre da volta da esperança, 
do governante popular, do homem do povo, daquele que pode nos livrar das mazelas 
sociais. Estabelecendo assim, uma relação muito clara com o sebastianismo incutido 
na população. (CHAVEZ, 2002, p.65) 

 
A polarização entre esquerda e direita em Pernambuco criou entre os analistas e 

cientistas políticos locais a tese de que o estado e o Recife possuem uma tendência ao 

bipartidarismo. As eleições estaduais e para o governo na capital seriam polarizadas 

entre um grupo de Esquerda e outro de Direita, mesmo que várias legendas concorram 

aos pleitos (RAMOS, 2002, p.61 – 62). Uma candidatura identificada com uma 

proposta de “Terceira Via” não conseguiria alçar vôo dentro dos padrões eleitorais 

pernambucanos.  

Contudo, Chávez (2002: p.66) argumenta que a força política de Arraes 

assentada não apenas no mito, mas também na sua capacidade de fazer alianças com 

setores dissidentes dos grupos mais conservadores do interior; gerou a bipolaridade 

personalista, baseada no fato de que todas as disputas em Pernambuco eram polarizadas 

entre Arraes e seus opositores. Para o pesquisador, a bipolaridade dos anos 1950, em 

que a Frente do Recife disputava espaço com grupos políticos conservadores, pode ser 

concebida como o fenômeno conhecido como dualidade de tendências (DURVERGER, 

1987, p.444). Já a bipolaridade ideológica do período militar foi uma situação forçada 

por um regime de força. Com a volta de Arraes, trazendo a sua força mítica para o 

cenário político local, teria começado a bipolaridade personalista proposta por Chávez.  

Arraes possuía um estilo político fortemente personalista que não permitia o 

surgimento de novas lideranças aliadas a seu grupo. Esse estilo político é marcado pela 

sua saída do PMDB, a partir da re-fundação do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 

1986 pelo próprio Arraes. Fundada em 1947 e extinta em 1964, a agremiação participou 

da mítica Frente do Recife dos anos 50/60, abrigando e elegendo nomes como o próprio 

Arraes e Pelópidas Silveira. Arraes sempre teve grande poder de decisão dentro da 

legenda até sua morte em 2005, quando seu neto Eduardo Campos, assumiu a 

presidência do partido. 

 Porém, quando voltou da anistia Arraes teve que disputar espaços com as 

lideranças de esquerda que lutaram contra a ditadura, entre elas Jarbas Vasconcelos, que 
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ingressa no PSB para disputar o governo estadual em 1990, após ser derrotado nas 

prévias peemedebistas por Sérgio Murilo (SILVA, 2002, p.62). A derrota de 

Vasconcelos em 1990 para o pefelista Joaquim Francisco na sucessão de Arraes para o 

governo do estado foi o começo da ruptura entre Arraes e Jarbas, que culpou o então 

aliado por este não ter realmente se engajado na campanha eleitoral. Em 1994, Arraes 

vence a eleição contra Gustavo Krause (PFL), que contava com o apoio informal do 

então prefeito do Recife Jarbas Vasconcelos. Uma coligação inédita entre o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Jarbas e o PFL, adversários históricos 

no estado, culmina com a vitória de Roberto Magalhães para prefeitura do Recife em 

1996. Era o embrião do grupo político que suplantaria o mito arraesista no estado: a 

União por Pernambuco, unindo figuras da esquerda pernambucana aos grupos direitistas 

do estado.  

Jarbas Vasconcelos concorre em 1998 ao governo do estado contra Miguel 

Arraes, que tentava a reeleição. Vasconcelos concorria com o suporte da União por 

Pernambuco que contava com PFL, PMDB e do Partido Progressista (PP), e cresceu 

incorporando posteriormente o Partido Popular Socialista (PPS) e o Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB)9. De acordo com Silva (2002), os jornais locais 

expressaram grande preconceito em relação à Miguel Arraes, durante as eleições de 

1998. Arraes representaria idéias atrasadas ligadas ao populismo e a uma postura 

estatizante, enquanto seus adversários estariam concorrendo sob o signo da 

modernidade neoliberal, simbolizada no plano nacional pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso. 

A derrota de Arraes por uma diferença de mais de um milhão de votos fez com 

que esse grupo pensasse em construir um projeto de poder de duração de 20 anos 

(MARTINS, 2004, p.47). A esquerda pernambucana dominada pelas ações de Arraes 

parecia se esfacelar, uma vez que a máquina do PSB no estado parecia insubstituível, e 

tinha uma força que nenhum outro partido de esquerda em Pernambuco conseguiria 

                                                 
9 O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) surge como uma dissidência do PMDB, fruto das 
discordâncias durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, que ficaram evidentes nas 
discussões em torno do sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) e da duração do 
mandato do presidente José Sarney. A dissidência foi formada por um grupo do PMDB com um perfil de 
centro-esquerda defensor das teses da social democracia e do sistema parlamentarista. O plano do grupo 
era viabilizar uma candidatura de centro-esquerda para o pleito presidencial de 1989. O candidato 
escolhido foi Mário Covas. Porém, o poder do grupo de Orestes Quércia no PMDB, e as pretensões de 
Ulysses Guimarães deixavam pouco espaço para o projeto do grupo, que cria o PSDB em 1988. (KINZO, 
1993, p.48) 
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organizar em pouco tempo. Além disso, os integrantes do PSB oriundos da direita que 

estavam no partido por adesismo ao poder acabaram migrando para partidos da União 

por Pernambuco, sem contar elementos historicamente de esquerda que se sentiram à 

vontade na aliança suprapartidária liderada por Jarbas, historicamente ligado à luta 

contra a ditadura militar, e Marcos Maciel (PFL). 
Em 1998, a histórica derrota sofrida por Miguel Arraes, por uma diferença de mais 
de um milhão de votos significou uma profunda crise nos segmentos à esquerda no 
Estado. Isto porque, nenhuma outra força conseguira a sedimentação social que o 
arraesismo alcançara. A imprensa, políticos e analistas convergiam para a 
constatação da orfandade da esquerda, que podia ser vislumbrada na falta de 
lideranças e de algum partido que estivesse à altura do PSB. Passado o pleito, a 
Frente Popular de Pernambuco fragmentou-se. Os partidos seguiram caminhos 
distintos e o PSB assistiu a um processo de defecções de seus quadros liderado por 
parlamentares e à prefeitos que aderiram ao governo jarbista. Devido a esse 
enfraquecimento notório da esquerda pernambucana, a aliança União por 
Pernambuco passou a difundir a idéia de que governaria o Estado por mais ou 
menos o período de duas décadas sem que houvesse adversário capaz de 
confrontar-se com ela. Naquela ocasião, todas as análises levavam a crer que o 
arraesismo havia completado o seu ciclo histórico e demandariam muitos anos até 
que uma nova esquerda surgisse no cenário estadual com reais possibilidades de 
enfrentar a poderosa estrutura em torno do PMDB-PFL. Portanto, configurava-se 
um vácuo político e ideológico na esquerda pernambucana. (CHAVEZ, 2002, p.75 
– 76) 

 
 A eleição municipal recifense de 2000, em que Roberto Magalhães tentava a 

reeleição contando com uma administração aprovada popularmente e o suporte da 

aliança que derrotara o Arraesismo no estado, parecia caminhar para uma vitória 

tranqüila do pefelista (MARTINS, 2004, p.43). Havia sete candidaturas na disputa, 

sendo três de maior destaque: Carlos Wilson (PPS10), João Paulo (PT), e o favorito 

Roberto Magalhães (PFL).  

O ex-metalúrgico João Paulo começou na política militando nos movimentos 

católicos de esquerda, foi o deputado estadual mais votado em duas ocasiões, e o 

terceiro colocado no pleito municipal anterior, concorrendo pelo Partido dos 

Trabalhadores. Surgido em 1979, a partir da articulação política das lideranças sindicais 

do ABCD paulista que ganharam expressão nas greves metalúrgicas de 1978, o PT é o 

maior exemplo brasileiro de partidos de massas (KINZO, 1993, p.56). Um partido de 

massa possui “uma estrutura diferente, que repousa no enquadramento de massas 

populares tão numerosas quanto possíveis” (DUVERGER, 1987, p.35).   

O PT pode ser também considerado um partido de criação externa, criado a 

partir de instituições fora do círculo parlamentar eleitoral. Para a fundação do PT 

                                                 
10 O Partido Popular Socialista (PPS) é o nome adotado por uma facção dissidente do PCB, pós colapso 
da União Soviética. 
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contribuíram setores progressistas da Igreja Católica, grande parcela da esquerda 

brasileira ligada ao meio intelectual e ao movimento estudantil, além de organizações 

ou partidos clandestinos de tendência comunista ou troktista (KINZO, 1993, p.56). 

Diante da força e da estrutura do PSB em Pernambuco, poucos imaginariam que o PT 

conseguira, até as eleições de 2000, se apresentar como uma alternativa de poder 

esquerdista. 

 A postura de proximidade dos movimentos sociais acabou dando uma face de 

movimento social ao PT. Esse caráter atrapalhou a agremiação nas suas primeiras 

administrações em prefeituras e na maximização da lógica partidária que seria a busca, 

através do voto, de espaços de poder e influência política, evidenciada na política de 

alianças adotada nos primórdios do partido, bastante restrita (KINZO, 1993, p.57). Tão 

restrita que setores mais à esquerda dentro do partido não viam com bons olhos 

articulações com o PSB, muito pragmático em suas alianças. Vencidos esses entraves, o 

PT passou a maximizar a sua lógica partidária que é a disputa por espaços políticos e 

poder através do voto, aumentando o seu universo de alianças e trabalhando a imagem 

do partido, esse paradigma se torna vencedor com a vitória de Lula para a presidência 

que contou com José Alencar, integrante do Partido Liberal, partido de direita, como 

vice-presidente na chapa vitoriosa de 2002.  

 Apesar das mudanças históricas, certas características de partidos de massa e de 

criação externa continuarão presentes como o fato de em lugar de brigas pessoais, as 

rivalidades assumirem no partido o aspecto de uma luta de tendências que defendem 

seus respectivos nomes (DURVERGER, 1987, p.36). No período pré-eleitoral de 2000, 

as disputas se deram entre Humberto Costa, favorável às alianças com o PSB e 

integrante de uma ala mais ao centro dentro do partido, e João Paulo, que neste período 

se denominava como independente em relação a tendências, mas que contava com a 

simpatia das alas situadas mais a esquerda dentro do partido que não se empolgavam 

com a adesão ao arraesismo das eleições de 1994 e 1998. Portanto, essa nova força 

política que poderia surgir com a vitória de João Paulo era diferente do arraesismo do 

PSB, por ser um partido de massas e não personalista como o Partido Socialista, 

portanto de origens históricas completamente diferentes.  

Os outros dois candidatos são figuras de destaque dentro da política 

pernambucana. Carlos Wilson (PPS) já foi governador de Pernambuco em 1990, quando 

Arraes renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga na Câmara Federal, sendo 

apoiado por Arraes e pelo PSB nesse pleito. Roberto Magalhães (PFL) já havia sido 
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governador e deputado federal e era um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil 

(MARTINS, 2004, p.43). Contudo, a campanha de Magalhães foi repleta de factóides. 

Antes mesmo da campanha, Magalhães invadiu armado a redação do Jornal do 

Commercio, por se sentir ofendido pelo relato feito na coluna social acerca de um 

comentário que teria sido proferido pela primeira-dama do Recife. Durante a campanha 

eleitoral, a Polícia Militar (PM) entrou em greve, após a equipe de campanha de 

Magalhães tentar vincular, através de outdoors, o Partido dos Trabalhadores à greve da 

PM que aconteceu no governo Arraes, que era apoiado pelo PT. Finalmente, durante um 

ato de campanha em que as militâncias do PT e do PFL acabaram se encontrando, 

Magalhães acaba fazendo um gesto obsceno para os militantes adversários, um ato 

considerado impensado e, segundo muitos comentaristas, de grande influência no 

resultado do pleito. O improvável acontece e o PT acaba vencendo no segundo turno. 

Poderia surgir uma nova força na esquerda pernambucana. 

 Apesar da vitória, Chavez (2004, p.107) ao analisar o pleito coloca em xeque a 

tese de que o PT teria alcançado a hegemonia política na cidade. Essa tese se baseia na 

(1) quantidade votos, uma vez que a margem da vitória foi apertada; (2) na abstenção de 

17% do eleitorado, (3) na greve da Polícia Militar, já que alguns integrantes da 

corporação e dos familiares dos policiais podem ter votado na candidatura oposicionista 

em razão do tratamento dado aos grevistas pelo governo do estado; (4) preconceito 

contra o PT, a estratégia de vincular o PT à baderna surtiu efeito no segundo turno e 

Magalhães diminui a diferença nas pesquisas que davam vantagem ao candidato petista; 

e (5) o fator Jarbas, o governador tem forte penetração nos movimentos populares por 

ser oriundo das forças de esquerda. O teste poderia ser realizado nas eleições municipais 

de 2006, quando depois de quatro anos no poder, o PT estaria em melhores condições 

de disputar a hegemonia na capital e de restabelecer a bipolaridade na política 

pernambucana.  

No intervalo entre uma eleição e outra, acontece a vitória do PT no plano 

federal, um dado central no pleito de 2004, principalmente pelo fato de “a posse 

simbólica de Lula”, em Brasília Teimosa, ser considerada um marco na primeira gestão 

do prefeito petista. (VELHO, 2005, p.75). A visita de Lula à comunidade de Brasília 

Teimosa foi a origem do caso Maria do Socorro, pois foi nessa ocasião que o então 

presidente eleito prometeu a construção de casas populares para os moradores das 

palafitas.  De acordo com Velho (2005: p.75), o governo de João Paulo pode ser 

dividido em duas partes: antes e depois da eleição de Lula. Na primeira parte da sua 
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administração, o prefeito ficou espremido entre o governo estadual, liderado por Jarbas 

e o governo federal comandado por FHC. A vitória de Lula fez com que João Paulo 

contasse com um aliado em outra esfera de poder.  

A derrota de Magalhães (PFL) que tinha como vice Sérgio Guerra (PSDB) abriu 

caminho para a escolha de um candidato peemedebista (VELHO, 2005, p.71). A disputa 

pré-eleitoral ficou dividida entre Raul Henry e Carlos Eduardo Cadoca, ambos 

deputados federais. Henry já havia sido vice-prefeito na administração Roberto 

Magalhães e secretário estadual de Planejamento no governo Jarbas, já Cadoca foi 

secretário de turismo também no governo Jarbas.  

Raul Henry contava com a simpatia do PFL, pois sua história política estava 

ligada à aliança liderada por Marco Maciel e Jarbas Vasconcelos, ao contrário de 

Cadoca que iniciou sua vida política no PCB, e em seguida militou no antigo MDB, mas 

o segundo acabou sendo o escolhido (VELHO, 2005, p.72), o que geraria um 

desconforto desde o momento da escolha do candidato. A União por Pernambuco 

assumiu o nome de União pela Mudança no pleito municipal, mas continuaremos 

usando o primeiro nome, para simplificar a análise. 

A União por Pernambuco sofreu suas primeiras defecções entre os quatro anos 

que separaram os dois pleitos. Integrantes de peso como Roberto Magalhães, Armando 

Monteiro Neto, José Múcio e Joaquim Francisco abandonaram a União por Pernambuco 

e ingressaram em partidos como PTB e PDT. O candidato que representava esse grupo 

no pleito municipal era Joaquim Francisco (PTB). O candidato, petebista naquela 

ocasião, foi prefeito duas vezes, sendo uma delas nomeado pelo regime militar, 

governador eleito, ministro no governo Sarney, e nunca tinha mudado de partido até 

2003, quando saiu da União por Pernambuco para se aliar ao chamado G6 (Grupo dos 

Seis), mais tarde denominado de GI (grupo independente). O grupo se auto-proclamava 

uma terceira via, diante da polarização da vida política pernambucana, mas na verdade 

contava com integrantes que saíram do grupo governista devido ao fato deste não 

oferecer espaço para seus projetos pessoais (VELHO, 2005, p.72). Os outros candidatos 

eram Raul Jungmann (PPS), deputado federal e ex-ministro no governo FHC, Kátia 

Telles (PSTU), Sílvio Costa (PMN), Irmão Araújo (PSC) e Conde (PHS), vocalista de 

uma banda de brega famosa no Recife. O candidato à reeleição, João Paulo (PT) venceu 

no primeiro turno. O tamanho da influência do caso Maria do Socorro não pode ser 

mensurado, mas se o episódio não foi decisivo para a vitória ainda no primeiro turno, 

certamente contribuiu. (VELHO, 2005, p.79) 
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  O caso Maria do Socorro, na verdade, é parte de uma grande polêmica 

envolvendo a localidade de Brasília Teimosa, que começou com uma promessa do 

então recém-eleito presidente da República, Luís Inácio da Silva, em 2003. Lula, 

durante visita emocionada, prometeu construir um projeto habitacional para os 

moradores das palafitas do local, que viviam em condições precárias, e a urbanização da 

área. Brasília Teimosa é uma localidade carente localizada na Zona Sul do Recife em 

continuidade com a orla de Boa Viagem, uma das áreas nobres da capital 

pernambucana. A comunidade ganhou esse nome por ter começado a ser povoada na 

mesma época em que Brasília estava sendo construída e pela mítica “teimosia” de seus 

moradores que foram retirados do local em várias ocasiões, mas sempre reocupavam a 

localidade.  

A obra começou com a retirada das palafitas, casebres de madeira suspensos 

para que a água no mar não atinja as moradias, e a urbanização da orla local, através de 

uma parceria entre os governos federal e municipal. Os moradores retirados do local 

recebiam um auxílio – moradia enquanto esperavam a construção de novas moradias 

pela prefeitura. A obra passou a ser uma das vitrines da administração do prefeito João 

Paulo (PT), candidato à reeleição em 2004. 

 A contenda começou quando o guia eleitoral do candidato Carlos Eduardo 

Cadoca (PMDB) da coligação União por Pernambuco, veiculado no dia 20 de agosto de 

2004, exibiu depoimentos da artesã Maria do Socorro, uma das pessoas removidas das 

antigas moradias, criticando a obra da administração petista. Entre as reclamações 

estavam a demora para a entrega das casas aos antigos moradores das palafitas e o fato 

de a prefeitura priorizar a urbanização da orla, para exibir as imagens da obra no guia 

eleitoral do PT, em detrimento da acomodação das pessoas removidas. A denúncia feita 

pela artesã colocava em xeque, a grande obra do prefeito João Paulo como evidenciava 

o título da matéria publicada pelo Diário em 21 de agosto de 2004: “João Paulo na 

berlinda”. 
O prefeito-candidato João Paulo tem sido a grande vidraça da propaganda eleitoral 
gratuita, tanto no rádio quanto na TV. Nos programas de ontem o petista foi 
criticado por praticamente todos os adversários, Conde (PHS) - que fez a estréia na 
TV- foi a única exceção. Nos programas de Cadoca (PMDB) e Joaquim Francisco 
(PTB) os ataques foram mais intensos, embora cada um tenha escolhido flancos 
diferentes. O peemedebista acusou a prefeitura de não ter começado a construir as 
casas para os moradores de Brasília Teimosa, já o trabalhista criticou os buracos nas 
ruas da cidade. (LOPES, 21/08/2004). 
 

  Três dias depois, acontece uma reviravolta no caso: a mesma Maria do Socorro 

volta a aparecer no horário eleitoral gratuito, mas desta vez no do PT. Mostrando 
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arrependimento, a artesã confessou que teria prestado o depoimento anterior em troca de 

dinheiro e ajuda jurídica para os seus dois filhos que estavam presos. Além disso, Maria 

do Socorro dos Santos acusou a esposa do candidato Cadoca, Berenice Andrade Lima, 

de ter sido a responsável pelo seu aliciamento. Os dois jornais publicaram matéria sobre 

a denúncia o Diário de Pernambuco ressaltou o conflito entre os dois adversários, 

enfatizando a tática agressiva do petista, no texto intitulado “João Paulo contra-ataca”, 

publicado no dia 24 de agosto de 2004. No mesmo dia, o concorrente Jornal do 

Commercio publica a matéria dando ênfase ao ato de acusar: “Frente acusa guia de 

Cadoca de aliciar ex-moradora de palafita”. Os valores partilhados pelos profissionais 

de ambas as empresas fez com que o assunto merecesse destaque, mas sob ângulos 

diversos. 
O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Paulo, reuniu ontem à 
noite o Conselho Político da Frente de Esquerda para apresentar o que, na 
sua avaliação, se tratava de algo “muito grave”: uma fita de vídeo com um 
depoimento de uma ex-moradora de uma palafita de Brasília Teimosa – 
Socorro dos Santos. Em 17 minutos, ela disse ter recebido promessa de 
ajuda financeira e jurídica para os dois filhos presos caso falasse contra o 
projeto da prefeitura para Brasília Teimosa no guia de TV do prefeiturável 
peemedebista Carlos Eduardo Cadoca da última sexta-feira. A União pela 
Mudança disse, em nota, que o prefeito cria uma cortina de fumaça para não 
responder aos questionamentos. (FRENTE, 24/10/2004). 
 
Na berlinda desde a semana passada, o PT resolveu sair da defensiva, ontem 
à noite, e utilizar todo o tempo disponível do guia eleitoral para mostrar sua 
versão sobre "A verdade de Brasília Teimosa". O tema foi explorado pela 
coligação do prefeiturável Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), na última 
sexta-feira, mas a peça publicitária petista mostrou o inverso, com um novo 
depoimento de Socorro dos Santos, moradora da localidade. Ela foi 
protagonista do vídeo cadoquista, no qual apareceu chorando e criticando a 
forma como as famílias de lá foram retiradas das palafitas da orla. Socorro 
desmentiu seu próprio depoimento, pediu desculpas e disse ter consentido 
em gravar para o guia do peemedebista sob a promessa de que receberia 
ajuda financeira e jurídica para livrar dois de seus filhos que estão presos. 
(JOÃO PAULO, 24/10/2004) 
 

 O caso ganha um novo componente depois que a artesã, considerada o pivô da 

disputa dos dois principais candidatos à prefeitura do Recife, alega ter sido seqüestrada 

e espancada por três homens desconhecidos no dia 02 de setembro de 2004. Maria do 

Socorro dos Santos passou a viver escondida sob a proteção do Movimento Nacional 

dos Direitos Humanos. O caso repercute em matérias como “Dona Socorro denuncia 

seqüestro e agressão”, publicada pelo Jornal do Commercio, e “Socorro das Palafitas se 

queixa de Agressão” veiculada pelo Diário de Pernambuco, ambas no dia seguinte ao 

fato.  

Contudo, é no dia 17 de setembro, com a publicação na grande imprensa de uma 
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perseguição, no dia anterior, ao advogado Dominici Mororó que acompanhava o caso de 

espancamento de Maria do Socorro. A perseguição foi realizada por policiais da Casa 

Militar do Governo Estadual, politicamente alinhado à candidatura de Carlos Eduardo 

Cadoca. É nesse momento que se configura o escândalo político. A possível 

participação de indivíduos ocupando cargos eletivos importantes em determinados 

acontecimentos potencializa a publicação de uma notícia. Nesse caso, o fato de o 

acontecimento ser uma suspeita de abuso de poder agrega ainda mais valor à notícia. Os 

dois jornais pesquisados veicularam a notícia. O Diário de Pernambuco publicou o fato 

na matéria “PMs detidos ao seguir advogado de Socorro” (LOPES E NUNES, 2004), 

mas sem o privilégio de figurar na primeira capa. Contudo, o Jornal do Commercio 

ofereceu uma cobertura mais ampla, colocando o fato como manchete no dia de sua 

publicação. A matéria “Policiais da Casa Militar do Estado flagrados em espionagem” 

frisa, logo na abertura, as atribuições dos policiais detidos durante a perseguição, 

deixando explícita a causa que levaria o caso a se transformar num escândalo: a ligação 

dos policiais com o governador do Estado. 
Três policiais da Casa Militar de Pernambuco, instituição responsável, entre outras 
atribuições, pela segurança do governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), foram 
flagrados ontem em perseguição e espionagem ao advogado Dominici Mororó, que 
há duas semanas acompanha o caso do suposto espancamento da ex-moradora de 
palafitas de Brasília Teimosa Maria do Socorro dos Santos. O segundo-sargento 
Melquizedek Alves Martins e os soldados Adalberto Leandro do Nascimento e Ivan 
Bezerra da Silva, e mais um quarto homem não identificado, seguiram o advogado 
em um Palio e duas motos desde que ele saiu de sua residência, em Olinda, às 8h30, 
até o Jordão, no Recife. (ANDRADE, 2004) 

 
Os policiais da Delegacia do Jordão detiveram ontem por mais de 10 horas três 
policiais militares lotados na Casa Militar que seguiam o advogado Dominici 
Mororó, que defende a ex-moradora de Brasília Teimosa Maria do Socorro dos 
Santos. Com os PMs, que usavam dois veículos com placas frias, foram apreendidos 
câmeras fotográfica e filmadora, gravadores e um dossiê com informações 
detalhadas sobre Dominici, parentes e amigos ligados à defesa dos Direitos 
Humanos. Em depoimento na delegacia por volta das 11h, os PMs declararam 
apenas que estavam em "missão oficial". Às 19h53, após informarem que só dariam 
declarações em juízo, o 2º sargento Melquizedek Alves Martins e os soldados Ivan 
Bezerra da Silva e Adalberto Leandro do Nascimento foram liberados e voltam hoje 
ao expediente na Casa Militar, que cuida da segurança do Palácio do Governo. 
(LOPES E NUNES, 2004) 

 

Os indícios poderiam levar a opinião pública a crer que houve uso da máquina 

administrativa para fazer espionagem visando favorecer o candidato apoiado pelo 

Governo do Estado. As declarações do Governador Jarbas Vasconcelos e do candidato 

Carlos Eduardo Cadoca negando qualquer conhecimento sobre o caso não bastaram 

para que o fato fosse esquecido pela Imprensa, causando um estrago considerável na 
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candidatura de Cadoca, quando restavam apenas 17 dias para a realização das eleições 

municipais. Com sua imagem atrelada ao escândalo, Cadoca viu seu adversário, João 

Paulo (PT), obter uma vitória no primeiro turno das eleições municipais.  

 A questão que se coloca é “como caracterizar o caso apresentado como um 

escândalo político?”. O escândalo é um ato que envolve uma transgressão moral capaz 

de suscitar uma resposta pública. Escândalos políticos são ofensas morais mais 

particularizadas por envolverem indivíduos que atuam dentro do campo político. 

Existem três tipos de escândalos políticos: os sexuais, que envolvem condutas sexuais 

consideradas imorais numa determinada época e sociedade; os econômicos, que 

pressupõem transações financeiras ilícitas com dinheiro público ou não, e o escândalo 

político de poder. Por quebrar as regras que regem as disputas dentro do campo político, 

este último tipo é considerado o escândalo político puro (THOMPSON, 2002, p.239) e é 

o tipo de transgressão observada no caso Maria do Socorro. O fato analisado se tornou 

escandaloso não apenas por transgredir uma norma moral do campo político, mas por 

ter vindo a público, sendo potencializado pelo fato de ser publicado por um meio de 

comunicação de massa, tornando o fato disponível a uma pluralidade de indivíduos 

dispersos no tempo e no espaço, transformando-o em um escândalo político midiático 

(THOMPSON, 2002, p.103).  

 

2.4 Escândalos de Poder, o Governo Secreto e o Jornalismo 
 A categoria chamada de escândalos de poder por Thompson (2002) é de 

fundamental importância para a análise levada a cabo neste trabalho. “Escândalos de 

poder são escândalos que envolvem o mau uso ou abuso do poder político como tal” 

(THOMPSON, 2002, p.239), ou seja, são um tipo transgressão que objetiva violar as 

regras do jogo democrático. Muitas vezes estes escândalos são considerados uma 

afronta à própria democracia. Os escândalos de poder podem até mesmo envolver 

transações de dinheiro, mas estas são secundárias e subordinadas à transgressão ligada 

ao escândalo de poder. Como todo o escândalo acarreta um grau de ocultação de atos 

ilícitos, o escândalo de poder muitas vezes traz à luz a questão do governo secreto, do 

poder invisível. Ou seja, a existência de estruturas secretas de poder sob a fachada de 

procedimentos públicos reconhecidos e aceitos dentro do Estado democrático. 

(THOMPSON, 2002, p.240). 

 O governo secreto é uma instância antiga que remonta às cortes das monarquias 
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do fim da Era Medieval e do início da Idade Moderna, em que todas as decisões eram 

tomadas longe do público dentro de grupos fechados. A justificação para esse 

procedimento está na teoria da Razão de Estado que prega que o “Estado tem suas 

próprias razões que o indivíduo desconhece” (BOBBIO, 2000a, p.22). A moral do 

Estado e da Política, de acordo com essa corrente, é diferente da moral dos indivíduos, 

essa teoria era uma forma de reafirmar o poder do soberano, que estaria desobrigado de 

obedecer às normas jurídicas e morais (BOBBIO, 2000a, p.23).  

Contudo, numa democracia as coisas acontecem (ou deveriam acontecer) de 

forma diferente. Os governantes devem ser responsivos em relação aos governados, 

devem prestar contas de todas as ações, pois a soberania é popular, da qual ele é apenas 

um representante. Característica, bem formulada nas palavras de Bobbio (2000, p.98) 

para quem “pode-se definir o governo da democracia como o governo do poder público 

em público”. O razão de Estado e o segredo de Estado tiveram seu maior combatente no 

filósofo iluminista Immanuel Kant (2006). O Iluminista alemão através da categoria da 

publicidade como um imperativo categórico11 que postula que “são injustas todas as 

ações que se referem ao Direito de outros homens cujos princípios não suportam a 

publicação” (KANT, 2006, p.110) procurava dar uma substância moral à política, que 

era vista como um âmbito separado da ética. Bobbio defende que os escândalos 

políticos são uma prova de que o princípio da publicidade dos atos públicos é 

fundamental. 
Lendo os jornais que a cada manhã nos põem a par dos escândalos públicos, cada um 
de nós pode acrescentar exemplos à vontade e confirmar a boa qualidade do 
princípio. O que é que constitui um escândalo público? Ou, dito de outra forma, o 
que é que suscita escândalo no público? E qual é o momento em que nasce o 
escândalo? O momento em que nasce o escândalo é o momento em que se torna 
público um ato ou uma série de atos até então mantidos em segredos ou ocultos , na 
medida em que não podiam ser tornados públicos pois, o caso o fossem, aquele ato 
ou aquela série de atos não poderia ser concretizado. (BOBBIO, 2000, p.105) 

 

É possível mesmo defender que a publicidade kantiana é o princípio da liberdade 

de expressão, e, por conseguinte, da liberdade de imprensa (SILVA, 2007). O conceito 

de publicidade é o conceito que serve de base para a reprovação do poder secreto e do 

escândalo de poder, e o campo jornalístico é um dos responsáveis por trazer a público 

essas estruturas e garantir a publicidade dos atos governamentais a um público mais 

amplo. 

                                                 
11 O imperativo categórico se assenta na lei fundamental da razão prática pura que prescreve: Age de tal 
modo que máxima de tua vontade possa valer sempre como princípio de uma legislação universal. 
(KANT, 2003, p.40) 
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O desenvolvimento de novas formas de poder invisível, combinado com o 
surgimento da mídia, criou as condições para a emergência dos escândalos de poder. 
Esses escândalos em que formas ocultas de poder são repentinamente divulgadas no 
espaço público, dando origem ao tipo de desaprovação que constitui o escândalo. Há 
várias maneiras pelas quais essas formas ocultas de poder podem transgredir regras 
e procedimentos aceitos. Em alguns casos, elas podem infringir regras e 
procedimentos que regulam os processos – inclusive os processos eleitorais – 
através dos quais os indivíduos adquirem poder. Em outros casos elas podem violar, 
ignorar ou subverter (ou ameaçar subverter) os procedimentos publicamente aceitos 
que regulam as maneiras pelas quais o poder pode ser exercido pelos ocupantes do 
cargo. (THOMPSON, 2002, p.241) 

 
O caso estudado nesse trabalho é um escândalo de poder. Apesar de não ter 

existido nenhuma investigação que possa culpar qualquer integrante do governo 

pernambucano, a raiz da reprovação pública está na perseguição do advogado da artesã 

Maria do Socorro, Dominici Mororó, por policiais militares lotados na casa militar do 

governo estadual, que tinham entre suas atribuições cuidar da segurança do governador, 

que naquele momento era Jarbas Vasconcelos. A suspeita levantada era a de que 

integrantes da coligação União pela Mudança estavam usando a estrutura de segurança 

pública e a máquina estatal para espionar indivíduos que se colocavam contra seus 

interesses eleitorais. Esse ato pode ser configurado como uma violação das regras que 

regem o jogo político e o Estado Democrático de Direito, pois a espionagem é uma das 

faces do poder invisível. 

 

2.5 O Escândalo e as Rotinas Jornalísticas 
O escândalo político e seu processamento pelo campo jornalístico não é moldado 

apenas pela forma como a cultura profissional dos jornalistas enxerga esse tipo de 

acontecimento. Os jornalistas também lidam com os escândalos políticos através de 

seus habitus ou tipificações para transformá-los em notícia. Os jornalistas tipificam os 

acontecimentos para facilitar e agilizar o seu trabalho. As tipificações servem para que 

os indivíduos não percam seu tempo refletindo demasiadamente sobre como começar 

seu texto, fazer a apuração da notícia, etc.  

Dessa forma, os jornalistas não precisam reinventar seu trabalho todos os dias. 

Para tornar mais fácil o trabalho de processar os acontecimentos, os jornalistas 

enquadram as notícias em esquemas práticos, permitindo que diminuam a 

imprevisibilidade dos acontecimentos. Tuchmann (1978, p.51) enumerou cinco 

tipificações de notícias elaboradas pelos jornalistas para levar seu trabalho adiante: hard 

news (Factuais), Soft news (Leves), Spot news (Súbitas), Developing news (em 

desenvolvimento), Continuing news (Em Seqüência). Essas categorias são utilizadas 
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pelos jornalistas, mas não são estanques e nem tampouco sistematizadas. Quando 

questionados sobre definições de suas categorias, os jornalistas se atrapalham, 

naturalizam estas categorias e apresentam dificuldade em defini-las (TUCHMANN, 

1978, p.47).  

A grande oposição jornalística é entre as hard news e as soft news. As hard news 

seriam as chamadas notícias factuais que se tornam perecíveis no dia seguinte. Este tipo 

de notícia tem que ser publicada no dia em que o fato ocorreu, caso contrário perde sua 

carga de sentido, e pode relatar eventos pré-programados ou não. As spot news ou 

notícias súbitas são uma variação das hard news, o que a diferencia é seu caráter de 

urgência na cobertura, são notícias marcadas pela imprevisibilidade, e que para serem 

cobertas é preciso muitas vezes um deslocamento rápido de recursos. Dessa forma, os 

jornalistas tentam fazer um pré-planejamento de alocação dos recursos humanos e 

materiais para colocar o imprevisível dentro de uma faixa de previsibilidade. Os eventos 

súbitos são geralmente incêndios, acidentes etc. As soft news ou notícias leves são 

notícias de interesse humano, as chamadas matérias de gaveta, que não perdem seu 

interesse com o tempo e podem ser guardadas para uma ocasião em que faltem notícias 

num determinado dia para preencher o espaço vazio. De qualquer forma as categorias 

são inter-relacionadas como revela as definições oferecidas pelos jornalistas 
Os Jornalistas distinguem entre esses dois tipos de notícia alegando que hard news 
são interessantes para seres humanos e soft news são notícia por lidarem com a vida 
de seres humanos. Ou eles afirmam que hard news englobam informações que as 
pessoas deveriam tomar conhecimento para se tornarem cidadãos e soft news 
englobam dramas humanos e a textura da nossa vida humana. (TUCHMANN, 1978, 
p.48, tradução nossa) 
 

Notícias em desenvolvimento são notícias súbitas que continuam a ter seus 

desdobramentos noticiados ao longo do dia noticioso. São difundidas através dos meios 

eletrônicos como televisão, rádio e internet e dependem da tecnologia utilizada para 

difundir as notícias. As notícias em seqüência são notícias sobre eventos pré-

programados sobre um determinado tema como a votação de uma lei ou um 

determinado tema. 

Outro modo de impor certa previsibilidade ao trabalho jornalístico é a “pauta”. A 

pauta é o planejamento de uma edição ou da parte de uma edição com a listagem dos 

acontecimentos a serem cobertos pela equipe e que serão publicados na próxima edição 

do jornal ou telejornal. O planejamento também contém indicações logísticas, das 

fontes, ângulo de interesse, dimensão pretendida da matéria, recursos disponíveis para o 

trabalho, sugestões de fontes etc. (LAGE, 2003, p.34). A pauta foi um dos signos da 
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chegada do profissionalismo ao jornalismo brasileiro. Inventada no Brasil, a pauta foi a 

forma encontrada pelo jornalismo nacional de se adaptar de forma mais rápida aos 

métodos de trabalho e apuração praticados no jornalismo norte-americano. A definição 

da pauta possui vantagens para o jornalista, pois oferece uma série de indicações, 

enquadramentos, fontes, ou seja, um norte para o jornalista começar o seu trabalho. 

Outra razão para a adoção da pauta é o planejamento de recursos humanos e 

econômicos fundamental para qualquer empresa, inclusive a jornalística.  
O planejamento tem todas as vantagens do ponto de vista da administração. Garante 
interpretação de eventos menos imediata, emocional ou intempestiva. Diminui a 
pulverização de esforços em atividades improdutivas. Permite a gestão adequada dos 
meios e custos a serem utilizados numa reportagem, o que é muito importante, por 
exemplo, para a televisão, que desloca equipes com várias pessoas e equipamentos 
caros, e para a nova mídia (...), que integra produtos gráficos estáticos em 
movimento, imagens, texto escrito e som. No caso dos jornais, viabiliza a produção 
de ilustrações e a concentração de recursos em matérias consideradas de interesse 
maior, deslocando pessoal, financiando viagens e contratando serviços sem 
enlouquecer a gerência de investimentos. (LAGE, 2003, p.36) 
 

O surgimento da pauta no jornalismo brasileiro foi acompanhado do 

aparecimento do pauteiro, jornalista responsável pelo primeiro planejamento da 

publicação. Atualmente, o pauteiro é um personagem com tarefas mais restritas dentro 

das redações, ele não é mais responsável por ter uma visão do todo. Hoje essa tarefa fica 

a cargo do editor de cada seção específica do jornal. O pauteiro sobrevive ainda nos 

cadernos de cotidiano ou cidades dos jornais, acompanhando os programas de rádio e os 

outros jornais, nos outros cadernos tal tarefa cabe ao editores e sub-editores 

responsáveis pela cobertura de determinada área de conhecimento (LUZ, 2005, p.11). o 

profissionalismo foi acompanhado do que Luz (2005, p.10-11) chama de pauta interna, 

aquela preparada de acordo com os padrões profissionais, fechada para interesses 

estranhos àqueles defendidos pela cultura jornalísticas.  

A pauta externa era aquela feita na época em que o conteúdo das publicações 

jornalísticas estava preso a interesses vindos de outros campos, em que os jornais 

defendiam os interesses políticos ideológicos de um grupo ou de seus proprietários. 

Contudo, o aumento da carga de trabalho dos jornalistas lotados nas redações, e o 

surgimento das assessorias de imprensa, compostas por jornalistas que conhecem as 

rotinas de trabalho das redações estariam contaminando a formação das pautas. Os 

assessores estariam, através dos press-releases, introduzindo no noticiário informações 

de interesse particular ou dirigido, graças ao conhecimento do modus operandi 

jornalístico e das limitações impostas pelas rotinas. Essa prática estaria trazendo de 

volta a formação de pautas externas. O editor 2 se queixou de a cobertura dos jornais 
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serem “centradas em 0,00000...% da sociedade que tem acesso aos serviços de 

assessoria de imprensa”.  

Mesmo sem a figura do pauteiro, ainda existe a organização da pauta. No Diário 

de Pernambuco, a equipe de repórteres da editoria se reúne às 10h da manhã para 

discutir a pauta do dia, os jornalistas saem para rua com uma orientação para enquadrar 

os fatos sob determinado ângulo. Anteriormente, a editoria de política se reunia no 

início da tarde, mas esse expediente foi modificado. O editor do Diário na época da 

cobertura alega que a mudança ocorreu em face das limitações que esse horário traz 

para a cobertura política. De acordo com o editor 2, o horário restringia a cobertura ao 

plenário das casas legislativas, deixando de lado as comissões parlamentares, que 

segundo o jornalista é onde atua o lobby, e o local privilegiado para os políticos 

defenderem seus verdadeiros interesses, uma vez que no plenário, com a presença da 

imprensa, os políticos fazem discursos que vão ao encontro dos anseios populares, mas 

muitas vezes vota secretamente em desacordo com seus discursos. A antecipação da 

reunião teria sido uma maneira de acabar com a cultura, segundo o editor, “arraigada no 

jornalismo pernambucano” de que a editoria de política só precisa funcionar pela tarde. 

Contudo, nas eleições o trabalho é maior e a editoria conta com mais pessoal pela 

manhã.  

A equipe de política do DP conta normalmente com um editor dois sub-editores 

e seis repórteres. Contudo, na época de eleições a editoria é reforçada. Nas eleições de 

2004, chegaram mais quatro repórteres, três prestadores de serviço e um profissional 

deslocado de outra editoria. O Diário também reforçou a editoria com dois fotógrafos 

exclusivos para a editoria. Anteriormente, a editoria era reforçada em épocas de 

eleições, mas nenhum fotógrafo ficava exclusivamente à disposição da editoria de 

política.  

A equipe da editoria de política do Jornal do Commercio se reúne às 14h 

diariamente. Porém, antes da reunião da equipe, há uma reunião do chamado grupo de 

produção, formado pelo editores de todos os cadernos do JC, os editores executivos, e 

por integrantes das rádios Jornal e CBN e da TV jornal, que pertencem todos ao sistema 

Jornal do Commercio de Comunicação. Nessa reunião, há uma análise dos jornais do 

dia, e cada integrante se intera do que os outros estão fazendo. Essa reunião, de acordo 

com o editor de política do JC, é um momento de interação entre os diversos setores do 

sistema JC, em que cada participante está livre para opinar sobre as linhas gerais da 

cobertura de outras editorias e mesmo de outros meios integrantes do sistema JC. Às 
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14h, acontece uma reunião com a equipe de política, mas as linhas gerais foram 

definidas durante o encontro do grupo de trabalho. A equipe do JC conta 

cotidianamente com um editor, dois subeditores sete repórteres e um estagiário. Nos 

períodos de eleição, a editoria recebe um reforço de acordo com o tamanho da 

cobertura, variando se a eleição for municipal ou estadual. Geralmente são adicionados 

mais dois profissionais para trabalhar na edição do caderno de política, já que aumenta o 

número de páginas, e mais três ou quatro repórteres de rua. 

A pauta pode cair de acordo com os acontecimentos, pois a orientação anterior 

pode não “render” ou os fatos podem seguir um rumo diverso daquele imaginado 

anteriormente. Nesse caso, os dois editores entrevistados foram unânimes em afirmar 

que o repórter possui a autonomia para seguir o rumo dos acontecimentos que ele 

observar no momento da cobertura, pois é o repórter quem está mais próximo do fato. 

Na reunião de pauta, os jornalistas recebem as instruções para que haja uma sinergia 

entre as diferentes retrancas, ou para explorarem determinado assunto naquele dia. O 

editor 2 sublinha que as coberturas eleitorais terminam sendo coberturas de eventos, o 

que acaba fazendo com que os jornais sejam pautados pelos políticos, e não o contrário. 
Essa cobertura de eventos faz com que sejam os políticos que determinem a pauta e 
não os jornais. Eles deixam para falar as coisas que teoricamente interessam no fim 
do evento para que os jornalistas cubram todo o evento. Aí todo mundo vai atrás das 
mesmas falas, que o político deixa propositadamente para o final, e todos os três 
jornais saem com o mesmo conteúdo. Os jornais acabam sendo pautados pelos 
candidatos, quando deveria acontecer o contrário, e a gente fica refém, isso por que 
a gente tem essa cultura de cobrir os eventos.   
 

Escândalos políticos, contudo, são diferentes dos eventos rotineiros da 

campanha; saem da pauta, são imprevisíveis, impossibilitando o planejamento 

municioso de sua cobertura. Nenhuma empresa jornalística pode prever quando um 

escândalo virá à tona, dessa forma podem ser enquadrados como uma notícia súbita. No 

momento que surgem notícias súbitas, a organização jornalística poderá até mesmo ter 

que deslocar recursos para essa cobertura. Contudo, no momento que estão sendo 

investigados seus desdobramentos podem se tornar notícias em seqüência. Os 

julgamentos e reuniões das CPI’s são pré-agendados, transformando grande parte dos 

acontecimentos do escândalo em notícia de rotina. Os escândalos podem fazer surgir 

novas notícias súbitas quando as investigações fazem aparecer fatos reveladores do 

processo. Por isso, os jornalistas quando cobrem determinados escândalos ficam sempre 

alerta para novos desdobramentos.  

As primeiras notícias sobre a perseguição se impuseram aos jornalistas. Foi um 
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fato que não poderia deixar de ser narrado, impossível de ser ignorado. Contudo, nas 

edições subseqüentes como não houve investigações policiais ou jornalísticas que 

pudessem levar o caso à frente, o caso acabou sendo agendado, mas através do artifício 

do jornalismo declatório. As manchetes passaram a girar em torno das declarações dos 

agentes do campo político ou jurídico sobre o caso. Como na matéria publicada pelo 

Diário de Pernambuco de título “Jarbas diz que CPI ‘é picadeiro, é circo’”, em que o 

então governador do estado ridiculariza a intenção da oposição de instalar uma CPI 

sobre o caso da perseguição ao advogado Dominici Mororó.  
O governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) disse ontem que a proposta do PT de 
fazer uma CPI para investigar o caso da perseguição ao advogado Dominici Mororó 
" é picadeiro, é circo". Trata-se, segundo ele, de uma proposta "puramente 
eleitoreira" que não vai prosperar. O governador deu as declarações em entrevista 
concedida após participar de comício em Olinda, de apoio à candidata Jacilda 
Urquisa (PMDB). (JARBAS, 21/09/2004) 
 

Os dois jornais pesquisados vão adotar essa mesma estratégia, criando uma 

situação ambígua, pois era impossível não falar sobre o caso, mas ao mesmo tempo 

como não havia novas provas pela falta de investigação, não havia também mais 

notícias súbitas necessárias para manter o furor da cobertura.  

Outro estudo que pretende categorizar os acontecimentos é a análise 

empreendida por Molotch e Lester (1993), contudo esses estudiosos partem da interação 

entre os promotores de eventos (news promoters), os produtores das notícias (news 

assemblers), no caso os jornalistas, e os consumidores de notícias (news consumers). Na 

verdade, os promotores tentam atingir os consumidores através dos jornalistas e as 

estratégias para atingir tal fim variam de acordo com o tipo de acontecimento que são 

quatro: rotina, acidente, escândalo e serendipity. 

Os acontecimentos de rotina se caracterizam pela coincidência entre aqueles que 

promovem o acontecimento serem os mesmos que os executam. A grande maioria das 

notícias se enquadra nessa categoria (MOLOTCH e LESTER,1994, p.42 – 43). Para que 

esse tipo de acontecimento se transforme em notícia é preciso que os news promoters, 

ou as fontes, tenham acesso habitual ao campo jornalístico, ou seja, que as suas 

necessidades sejam coincidentes com as dos news assemblers (MOLOTCH e LESTER, 

1993: p.44). Há também o acesso disruptivo que é a tática usada pelas fontes menos 

poderosas que precisam perturbar a ordem para ter acesso ao campo jornalístico. E por 

fim, o acesso direto quando os jornalistas são também news promoters, geralmente 

através do trabalho investigativo. 

O acidente apresenta duas diferenças em relação ao acontecimento de rotina: (1) 
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o acontecimento que gera a notícia não é intencional, e (2) aqueles que o promovem 

como notícia não são os mesmos cuja atividade leva a acontecimentos imprevistos que 

são promovidos e transformados por outros em notícias. “Os acidentes residem assim 

nos cálculos errados que levam à quebra da ordem habitual” (MOLOTCH e LESTER, 

1993: p.47). 

Nos escândalos podem ser encontradas características dos acidentes e dos 

acontecimentos de rotina, mas os escândalos apresentam diferenças em relação a ambos. 

Um escândalo se torna notícia através da atividade intencional de indivíduos (os 

informantes) que por algum motivo “não partilham das estratégias de produção de 

acontecimentos dos ‘executores’ das ocorrências”. Assim como no acontecimento de 

rotina, o acontecimento desencadeador é intencional e a notícia é promovida; mas, ao 

contrário de um acontecimento de rotina, a promoção não é feita por aqueles que 

geralmente desencadearam o fato. “De fato, a realização do acontecimento é geralmente 

uma surpresa para os atores originais” (MOLOTCH e LESTER, 1993, p.48). Ou seja, 

para vir a tona, o escândalo precisa que um não-participante promova o evento.  
Um escândalo exige a cooperação voluntária de pelo menos uma das partes com 
poder e legitimidade decorrentes da sua experiência em primeira mão (a testemunha 
ocular) ou da sua posição na estrutura social (...). quando se conjugam ambas as 
circunstâncias, maior a capacidade de se gerar um escândalo. De novo, esta 
capacidade está desproporcionalmente nas mãos de elites, mas os seus homens de 
confiança estão também estrategicamente bem situados. Como o acidente, o 
escândalo revela traços normalmente ocultos das vidas privadas ou dos processos 
institucionais. (MOLOTCH e LESTER, 1993, p.48)  
 

 No caso Maria do Socorro, a realização do acontecimento foi intencional, os 

perseguidores do advogado Dominici Mororó tinham a intenção de espioná-lo, já que 

foi encontrado material apropriado para essa prática em posse dos policiais militares 

envolvidos. Contudo, os policiais civis que renderam os perseguidores não partilhavam 

das estratégias dos mandantes e dos executores da ação. E os políticos suspeitos de 

envolvimento no caso foram pegos de surpresa, o que os obrigou a reavaliar a sua 

estratégia política faltando pouco mais de quinze dias para a realização do pleito. 
O silêncio também imperou no Palácio. Mas, por lá, o impacto do ocorrido deixou 
muitos estupefatos e preocupados. O marqueteiro da campanha de Cadoca, Antônio 
Lavareda, desfilava pelos corredores com um ar blasé de quem fazia uma visita de 
rotina. A agenda do governador foi completamente alterada pelo ocorrido. Apenas 
os compromissos de campanha foram mantidos, à noite, movidos pelo esforço de 
“vamos levar essa campanha para o segundo turno”, como convocou Cadoca. 
(ANDRADE, 2004) 
  

 Os jornalistas não podem começar sozinhos a cobertura de um escândalo, é 

preciso que alguém ou alguma instância não-participante traga o escândalo à público 
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para a partir daí, o campo jornalístico começar a sua atuação. Mais do que em outros 

acontecimentos políticos, em escândalos, os jornalistas dependem de fontes bem 

localizadas e dispostas a colaborar com seu trabalho investigativo. Molotch e Lester 

(1993: p. 49) lembram que a promoção de um escândalo está ligada também ao status 

do informador, que quando não é alguém poderoso ou apoiado por um grupo com poder 

tem poucas chances de produzir um escândalo e geralmente fracassam. Nunca é demais 

lembrar que as fontes são tipificadas hierarquicamente em função de sua posição social. 
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Capítulo 3 - Por que o Escândalo é Notícia? 

Os jornalistas têm “óculos” 
especiais a partir dos quais 
vêem certas coisas e não 
outras, e vêem de certa 
maneiras as coisas que vêem. 
                      Pierre Bourdieu 
 

 
3.1. O Processo de Seleção da Notícia 
 Todos os dias uma enorme quantidade de acontecimentos chega às empresas 

jornalísticas. Todavia, o espaço limitado nos meios impressos e o tempo exíguo dos 

telejornais não são suficientes para relatar tudo o que se passa no mundo da vida. A 

empresa jornalística ainda enfrenta outro dilema: os recursos humanos e materiais são 

limitados, e não permitem cobrir todos os acontecimentos. O tempo, questão central do 

trabalho prático jornalístico, também faz parte dessa equação. A escolha dos 

acontecimentos a serem cobertos não pode exigir demasiada reflexão a tal ponto que 

atrapalhe ou impossibilite a cobertura do evento. É preciso selecionar um pequeno 

grupo de fatos entre milhares de acontecimentos diários.  

Para dar conta desse trabalho, os jornalistas contam com a ajuda dos critérios de 

noticiabilidade12, “conjunto de elementos e princípios através dos quais os 

acontecimentos são avaliados pelos meios de comunicação de massa e seus 

profissionais em sua potencialidade de produção de resultados e novos eventos, se 

transformados em notícia” (HOHLFELDT, 2001, p.208). A quantidade de critérios 

atendidos por um acontecimento determinará a sua potencialidade de se transformar em 

notícia, determinará, enfim, a sua noticiabilidade (newsworthness). É bom lembrar, 

entretanto, que esses critérios não são categorias estanques, e podem variar de acordo 

com a cultura nacional ou organizacional nas quais os jornalistas estão inseridos.  

Os critérios devem ser flexíveis e facilmente racionalizados, pois se uma matéria 

“cair”, ou seja, precisar ser descartada, ela precisa ser rapidamente substituída por outra 

com uma justificação razoável. Eles são direcionados para permitir a eficiência 

organizacional na tarefa de vencer o deadline, assim como para garantir a quantidade 
                                                 
12 Em grande parte literatura de estudos de jornalismo, esse mesmo conceito é chamado também de 
valores-notícia (news values), contudo preferimos usar o termo critérios de noticiabilidade para destacar o 
seu poder operacional, como parte do habitus jornalístico. A palavra valores remete ao âmbito da crença. 
Não se quer dizer com isso que não existam crenças embutidas nessas práticas, entretanto usar a palavra 
critério enfatiza o sentido operacional. Os valores jornalísticos, que estão embutidos nesses critérios, já 
foram tema de exposição neste trabalho. 
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necessária de notícias publicáveis com a mínima quantidade de tempo, esforço, e, se 

possível, gastos que possam ultrapassar os limites do orçamento disponibilizado pela 

empresa (GANS, 1980, p. 83). Dessa forma, é possível dizer que os critérios de 

noticiabilidade respondem a necessidades organizativas, mas estão relacionados 

também aos valores da cultura jornalística e às necessidades do público, que é a fonte da 

sobrevivência da empresa jornalística. Wolf (2002, p.200) considera que os critérios de 

seleção têm origem em “pressupostos implícitos ou considerações relativas” (1) às 

características substantivas da notícia, ao seu conteúdo, (2) à disponibilidade do 

material e aos critérios relativos ao produto informativo, ao (3) público e à (4) 

concorrência. 
A primeira categoria de considerações diz respeito ao acontecimento a transformar 
em notícia; a segunda, diz respeito ao conjunto dos processos de produção e 
realização; a terceira, diz respeito à imagem que os jornalistas têm acerca dos 
destinatários e a última diz respeito às relações entre os mass media existentes no 
mercado informativo. (WOLF, 2006, p.200) 
 

Esses critérios não são sistematizados pelos jornalistas, mas fazem parte de seu 

senso prático, de seu habitus; são apreendidos na prática diária do trabalho jornalístico. 

Reconhecer as notícias através dos critérios de noticiabilidade faz parte da competência 

profissional dos jornalistas, permite ao profissional definir que acontecimentos são 

notícia, um saber que o campo jornalístico reivindica como um monopólio dos seus 

agentes. Para ser jornalista não é suficiente saber elaborar um texto, é preciso também 

“farejar” a notícia, ter “perspicácia noticiosa” (TRAQUINA, 2005, p. 45). Os critérios 

de seleção como parte do habitus jornalístico podem ser vistos como “princípios 

geradores de estratégias que permitem fazer face a situações imprevisíveis e sem cessar 

renovadas” (BOURDIEU, 1983, p.61, grifo nosso). O uso dos critérios permite que 

através da experiência prática passada, os jornalistas possam lidar com acontecimentos 

imprevisíveis, mas que não são completamente desconhecidos, possibilitando o 

processamento rápido da informação através das tipificações das formas como esses 

acontecimentos são processados.  

O profissionalismo, como coloca Soloski (1993, p.92), permite dar flexibilidade 

aos jornalistas para possibilitar que façam seus julgamentos acerca da notícia com certa 

liberdade, tornando possíveis a tomada rápida de decisões envolvendo acontecimentos 

imprevisíveis, e ao mesmo tempo controlar as suas ações, para impedir a idiossincrasia 

na escolha das notícias e tornar o trabalho mais ágil. Como a empresa não pode vigiar o 

trabalho de seus profissionais todo o tempo por questões práticas e éticas, o 
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profissionalismo conjugado com a política editorial da empresa atua nesse sentido, sem 

que os profissionais sintam-se extremamente tolhidos. 
As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (...), que podem ser 
apreendidas empiricamente sob a forma de regularidades associadas a um meio 
socialmente estruturados, produzem habitus, sistemas de disposições duráveis, 
estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, 
como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que podem 
ser objetivamente “reguladas” e “regulares sem ser o produto da ação organizadora 
de um regente. (BOURDIEU, 1983, p. 60 – 61)  
 

Os editores entrevistados durante a pesquisa falam em intuição, experiência e 

interesse público. O editor 1 acredita que a intuição puxa a cobertura para a inovação e 

ousadia, enquanto a experiência permite ao jornalista comparar o fato com outros 

similares cobertos no passado. A experiência, na avaliação do entrevistado permite que 

o jornalista possa perceber se a matéria “rende” ou não, se pode oferecer problemas 

logísticos ou jurídicos etc.. Na verdade, o entrevistado deu uma prova de como a illusio 

e o habitus jornalísticos estão arraigados no processo de seleção das notícias. 

Os critérios de seleção são ferramentas que permitem aos jornalistas cumprir a 

função de gatekeeper (guardião do portão), aquele que escolhe as informações que vão 

chegar ao conhecimento do público. A figura do gatekeeper aplicada ao jornalismo 

apareceu pela primeira vez em um estudo realizado por White (1993), publicado na 

década de 1950, que procurava responder quais eram os critérios de seleção usados por 

um editor de um jornal sediado em uma cidade média americana para escolher que 

despachos de agências de notícia seriam publicados na publicação pela qual era 

responsável. White (1993, p.145) concluiu que muitas das razões dadas pelo editor 

estudado na pesquisa para descartar uma notícia caiam em julgamentos de valor de 

ordem puramente subjetiva. White não percebeu, e nem poderia ter percebido, que a 

seleção de notícias e a noticiabilidade são fenômenos negociados entre os jornalistas.  

O desvio da pesquisa conduzida por White foi ter se concentrado no trabalho de 

um único homem que dirigia um jornal pequeno e não discutia suas decisões com 

colegas de trabalho. Caso a pesquisa fosse feita num ambiente mais amplo de trabalho, a 

partilha dos critérios de noticiabilidade poderia ter sido percebida pelo pesquisador. 

Como frisa Martini (2004, p.84) em uma sala de redação, a tarefa de gatekeeper é 

dividida entre vários indivíduos. 

Gans (1980, p.91) através do método da pesquisa participante observou o 

método de seleção de notícias e constatou que a seleção de notícias é uma negociação 

que pode começar muitas vezes com uma fonte que “vende” a matéria para o jornalista. 
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O termo “vender” no jargão jornalístico significa tentar convencer algum agente do 

campo jornalístico a encampar a publicação do fato oferecido. Caso o profissional aceite 

o fato ofertado, negociará sua publicação com seus superiores. Os agentes envolvidos na 

seleção das notícias podem ser comparados a participantes de uma transação quase-

comercial, onde quem sugere a matéria é um vendedor, oferecendo suas idéias para 

editores e pauteiros, que agem como compradores. “Quem sugere a estória realmente 

fala em termos de ‘vender a estória’”. (GANS, 1980, p.90, tradução e grifo nossos). 
A transação de compra e venda envolve não apenas a seleção de notícias, mas a 
formação do ângulo da estória, para os vendedores engajados em escolher o melhor 
ângulo; eles selecionam os destaques sobre um ator ou atividade, apagando o que 
pode ser algo de rotina ou esperado, ou qualquer coisa que não seja suficientemente 
importante, dramática ou distinta para o interesse do comprador. Mas mesmo 
inicialmente selecionada não há garantia de que a matéria seja publicada ou 
televisionada, o gancho é também uma parte intrínseca da produção da matéria. 
(GANS, 1980, p.91, tradução nossa) 
 

Ou seja, no ato de vender, os jornalistas destacam os critérios que sua matéria 

preenche, para facilitar a venda. Contudo, é importante lembrar que como o número de 

critérios é vasto, e alguns são mesmo opostos entre si; a sua aplicação necessita do 

consenso entre os jornalistas, para evitar o caos. Caso a negociação não atinja um 

consenso, existe uma organização hierárquica dentro da qual aqueles que ocupam uma 

posição de maior prestígio na hierarquia organizacional poderão dar o voto de minerva, 

decidindo que critérios serão relevantes para uma determinada notícia (GANS, 1980, 

p.83). O então editor do Diário de Pernambuco avalia que a forma como o repórter 

vende a notícia é muito importante na escolha do que vai ou não ser publicado. 
Uma coisa que é muito importante, o repórter que cobriu a questão, a defesa que ele 
faz daquilo. Se quando você pergunta para o repórter sobre a pauta e ele vacila você 
tende a não dar tanta importância, já há outros que já ligam da rua dizendo “olha, eu 
tenho um negócio muito bom na minha mão”. A maneira como ela é colhida, como 
ela chega ao editor. A maneira que o repórter vende a notícia e a confiança que você 
tem no repórter. 
 

Vários estudiosos das teorias do jornalismo esquematizaram os critérios de 

seleção: Galtung e Ruge (1993), Traquina (2005), Wolf (2002) e Gans(1980) são alguns 

deles.  Galtung e Ruge (1993) apresentam doze critérios de seleção, contudo os critérios 

por sua quantidade reduzida deixam pouco espaço para as necessidades tecnológicas, 

para a competição entre as empresas jornalísticas e para a atração da audiência. 

Traquina (2005) sistematiza o trabalho de outros autores e, além disso, propõe uma 

nova classificação, inspirada em Wolf (2002, p.196): os critérios de construção e os 

critérios de seleção. Os critérios de seleção são aqueles utilizados para escolher os 

acontecimentos: a qualidade da notícia em relação ao seu interesse ou importância e os 
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critérios contextuais que dizem respeito a questões técnicas e organizacionais da 

produção da notícia (TRAQUINA, 2005, p.78). Já os critérios de construção são “os 

elementos dignos de serem incluídos na elaboração da notícia” (TRAQUINA, 2005, 

p.83).  

É importante frisar que essa classificação efetuada por Traquina é inspirada pela 

afirmação de Wolf de que os critérios de seleção estão “espalhados ao longo de todo o 

processo de seleção das notícias”, não estando presente somente na escolha de que 

notícias serão publicadas, mas “também nas operações posteriores” (WOLF, 2002, 

p.197, grifo nosso), não detalhando que operações são essas e quais critérios estariam 

ligados a determinada operação. Portanto, Wolf não os separa em categorias estanques, 

como faz Traquina, pois a seleção já é uma construção do material noticioso, uma 

classificação desse tipo separa duas operações que estão umbilicalmente intrincadas.  

Já Gans (1980, p.82) separa os critérios utilizados na seleção de notícias em sete 

categorias: fontes, substantivas, produto e considerações de valores; e comerciais, 

audiência e políticas. Gans procura na verdade demonstrar que a seleção de notícia está 

ligada ás relações com as fontes, anunciantes, audiência, ambiente político etc. e que 

todos esses fatores contribuem para a noticiabilidade do acontecimento, o que é 

verdade. Contudo, essa abordagem tem um caráter holístico muito acentuado, 

dificultando uma análise pormenorizada. Por exemplo, os valores da cultura jornalística 

são constitutivos dos critérios de seleção, mas não são critérios de escolha, e sim 

enquadramentos. O ideal seria um critério que permitisse analisar as partes da produção 

enfatizando determinados momentos, mas tomando o cuidado de considerar a influência 

dos momentos anteriores e posteriores em cada parte da produção da notícia. Isso 

permite que o nível de detalhamento seja maior e aumente a compreensão da análise. 

A classificação proposta por Wolf (2002) é mais prática, pois se atém ao 

momento em que os jornalistas se voltam para a escolha dos acontecimentos que 

ganharão a forma de notícia, sem tentar analisar todas as variáveis possíveis do meio 

ambiente. Wolf não formula uma teoria sobre a seleção da notícia, mas sistematiza o 

conhecimento produzido por vários pesquisadores que estudaram esse fenômeno 

dividindo-o em cinco categorias de critérios: substantivos, relativos ao produto, 

relativos ao meio de comunicação, relativos ao público, relativos à concorrência. Por 

explorar as complementaridades entre as várias abordagens, Wolf consegue produzir 

uma categorização de fácil aplicação, e que por isso será a usada neste trabalho. 

O momento de seleção das notícias faz parte do trabalho jornalístico de 
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construção da realidade, pois essas escolhas determinam o que se tornará de 

conhecimento público. É um verdadeiro funil daquilo que seria importante conhecer de 

acordo com os valores jornalísticos e as necessidades organizacionais, e uma tarefa que 

os jornalistas consideram ser seu monopólio profissional. A análise desse momento da 

produção da notícia permite a compreensão das razões pelas quais determinadas notícias 

se transformam em conhecimento público e outras não.  

Já que a principal tarefa do jornalismo dentro de um regime democrático é 

informar os cidadãos para que eles possam exercer seus deveres e direitos, um dos 

pontos cruciais para uma análise do desempenho jornalístico dessa obrigação é entender 

através de que critérios o campo jornalístico escolhe o que os cidadãos deveriam saber. 

A pergunta feita aqui é “por que razão o caso Maria do Socorro é notícia?”, relegando 

outras notícias que também seriam de interesse público para segundo plano.  

Thompson (2002, p.108) indica quatro razões que podem levar o campo 

jornalístico a orientar-se para a ênfase noticiosa em um escândalo: (1) lucro financeiro, 

(2) objetivos políticos, (3) auto-concepções profissionais e (4) rivalidades competitivas. 

A primeira razão está assentada na empresa jornalística como investimento e se 

encontra dispersa por todos os conjuntos de critérios noticiosos, o segundo objetivo não 

poder ser levado em consideração pelos limites desta pesquisa, porém a publicação do 

escândalo estudado não parece ter este objetivo; a terceira razão já foi tratada no 

capítulo anterior, mas está presente nas categorias substantivas que se ocupam da 

importância do fato; a quarta está contida nos critérios relativos à concorrência.  

A análise do emprego desses critérios no caso estudado aqui pode indicar um 

caminho a ser seguido. A metodologia utilizada é a análise qualitativa do conteúdo 

noticioso dos cadernos de política das edições de 18 de agosto a 31 de outubro de 2004 

dos jornais Diário de Pernambuco e Jornal do Commercio. Analisamos as notícias 

publicadas não a partir de seu enquadramento ou ângulo, mais a partir dos critérios 

utilizados na sua seleção, procurando nas matérias publicadas os traços que indicam a 

sua noticiabilidade. Foram selecionadas matérias consideradas representativas dos 

critérios escolhidos. 
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3.2. Os Critérios e o Caso Maria do Socorro 

 

3.2.1 Avaliando os Acontecimentos - Critérios Substantivos 
As categorias substantivas são relacionadas ao acontecimento que será 

transformado em notícia e levam em consideração a articulação entre importância e 

interesse da notícia. Um acontecimento pode ser interessante ou importante, mas o ideal 

é que a matéria carregue os dois adjetivos (GANS, 1980, p. 147). Todo jornalista 

aprende a distinguir essas qualidades em um acontecimento, é uma habilidade que faz 

parte do seu senso prático. O caso Maria do Socorro é, jornalisticamente falando, ao 

mesmo tempo interessante e importante, aumentando seu potencial de noticiabilidade 

como é verificado durante a análise empreendida neste trabalho. Essa afirmação vai ao 

encontro do que Thompson (2002) observa sobre o fascínio que o escândalo político 

exerce sobre os jornalistas. O comentário de Thompson também mostra o quanto os 

critérios noticiosos têm durabilidade na cultura jornalística, uma vez que as observações 

do autor se referem ao século XIX. 
Para os jornalistas e criadores de notícias que enfatizavam o ideal do entretenimento 
o escândalo era um assunto maravilhoso: ele permitia aos jornalistas combinar um 
conteúdo factual com histórias chamativas de ligações secretas e contravenções 
envolvendo proeminentes figuras públicas, enquanto que ao mesmo tempo 
expressava uma forte dose de desaprovação moral. (THOMPSON, 2002, p.112) 
 

Os julgamentos relativos á importância dos acontecimentos são aplicados aos 

atores e atividades relacionados aos fatos. De acordo com Gans (1980, p.147) os 

julgamentos são normalmente determinados por quatro considerações: (1) importância 

na hierarquia governamental ou em outras, (2) impacto na nação e no interesse nacional, 

(3) impacto em um grande número de pessoas e (4) significância para o passado e o 

futuro. Alguns dos fatores que definem de forma operacional, o valor – notícia 

“importância” de um acontecimento, são o grau do poder institucional, o poder de 

outras hierarquias não institucionais, a sua visibilidade, a amplitude e o peso dessas 

organizações sociais e econômicas (WOLF, 2002, p.201). Os critérios substantivos 

estão enquadrados naquilo que o editor 1 chama de cidadania, interesse público, e 

também aquelas notícias que seriam interessantes para o “leitor comum”. 

O grau de poder institucional e a hierarquia é um critério de noticiabilidade não 

apenas dos acontecimentos, mas também das fontes e a aplicação deste critério nesses 

dois momentos é inseparável. A aplicação desse critério é devida à sua fácil indicação 

de representatividade (GANS, 1980, p. 148), um governador ou prefeito fala por um 
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governo que é responsável por um determinado espaço territorial e por determinados 

serviços, tornando fácil a identificação pelo público dos responsáveis, além de que 

quanto maior a sua posição na hierarquia governamental, menor a possibilidade de 

mentir. Indivíduos que entram em conflito com funcionários de alto escalão do governo 

também podem se tornar noticiáveis, aumentando sua chance de entrar no noticiário se 

ocuparem altos postos em outras hierarquias que não sejam a governamental. Uma 

crítica de um advogado que faz parte da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) a um governador tem grandes chances de se tornar notícia, por ele ocupar um 

cargo importante em uma instituição reconhecida, e dirigir uma crítica a alguém 

localizado nos altos escalões da hierarquia governamental. Esse foi um dos critérios 

utilizados na matéria “Entidades perdem saída de Iran”, publicada no Diário de 

Pernambuco em 18 de outubro de 2004. 
"A justificativa apresentada pelo Governo foi risível, a Polícia não tem mais 
credibilidade para continuar à frente destas investigações", afirmou o presidente da 
OAB-PE, Júlio Oliveira, referindo-se à explicação oficial para a perseguição ao 
advogado. Mais incisivo, o representante da OAB-PE no Conselho Federal, Ademar 
Rigueira, classificou o trabalho da Polícia como espionagem. "É impressionante ver 
sair de dentro da casa do governador um serviço de arapongagem", declarou. 
(ENTIDADES, 18/09/2004) 
 

Dentro de uma eleição, o candidato de uma coligação tem um alto poder de 

representatividade dentro desse grupo, tendo o poder de representá-lo em conjunto com 

outras lideranças políticas. Portanto, mesmo que não ocupem cargos eletivos são figuras 

de alta noticiabilidade. O caso Maria do Socorro envolve o governo estadual, uma vez 

que integrantes da Casa Militar estão envolvidos no escândalo, e o municipal já que as 

primeiras participações de Maria do Socorro no horário eleitoral foram feitas para 

criticar a administração da prefeitura. Além dos governos estadual e municipal, estão 

envolvidos os partidos PT e PMDB: duas grandes forças políticas a nível nacional. A 

importância dos envolvidos é outro fator importante para que o fato se transformasse em 

notícia. O governador Jarbas Vasconcelos, a quem os policiais presos estariam 

subordinados, o prefeito João Paulo e o ex-secretário estadual e deputado federal Carlos 

Eduardo Cadoca, que poderiam ser os possíveis beneficiados com a ação dos PM’s 

detidos durante a perseguição ao advogado Dominici Mororó. 

A esquematização de Galtung e Ruge (1993, p.67) traz esse critério com a 

denominação de referência a pessoas de elite. Os dois estudiosos consideram que esse 

critério leva à personificação dos processos sociais, ou seja, os leitores podem enxergar 

nos acontecimentos as conseqüências de ações de pessoas mais do que de estruturas 
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sociais (GALTUNG e RUGE, 1993, p.68).  Para Marcondes Filho (1989: 43), a 

personalização dos processos sociais seria parte do processo de fragmentação da 

realidade, causada pelo caráter de mercadoria da notícia e sua conseqüente produção 

industrial. Assim, os acontecimentos parecem perder a relação com fatores internos 

macro-sociológicos do real.   
A personalização da notícia conduz, assim, tanto ao endeusamento quanto à 
execração individualizada dos agentes sociais, mantendo seus verdadeiros suportes, 
as classes e agrupamentos estruturais maiores, totalmente distante dos fatos e de 
suas implicações. A política torna-se o espaço de idiossincracias pessoais, das 
causações subjetivas, dos humores deste ou daquele político que age soberanamente 
na vida política. (MARCONDES FILHO, 1989, 46) 

 
O personalismo nas notícias é um efeito que merece ser discutido, mas que não é 

um procedimento exclusivo do jornalismo, e que assenta suas raízes em processos 

culturais mais amplos. Realmente, em muitas ocasiões o processo histórico-social é 

apagado por uma representação dos fatos como um ato de vontade de um indivíduo, 

levando a uma compreensão extremamente pobre dos acontecimentos em que a 

recepção pode não conseguir enxergar os fatos dentro de um contexto mais amplo. Karl 

Marx, na obra O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte, criticou a importância que seus 

contemporâneos davam a Louis Bonaparte no Golpe de Estado que destruiu a Primeira 

República Francesa e deu poderes ditatoriais a Bonaparte, então presidente da França. 

Através do método do materialismo histórico, Marx demonstra os erros desse tipo de 

abordagem em análises de fatos políticos. 
Victor Hugo limita-se à invectiva engenhosa e sutil contra o editor responsável do  
Coup d'Etat. O acontecimento propriamente dito parece em sua obra como um raio 
caído de um céu sereno. Vê nele apenas o ato de força de um só indivíduo. Não 
percebe que engrandece, ao invés de diminuir, esse indivíduo, atribuindo-lhe um 
poder pessoal de iniciativa sem paralelo na história universal. Proudhon, por sua 
vez, tenta apresentar o golpe de Estado como o resultado de um desenvolvimento 
histórico anterior. Inadvertidamente, porém, sua construção histórica do golpe de 
Estado transforma-se em uma apologia histórica do herói do golpe de Estado. Cai, 
assim, no erro dos nossos pretensos historiadores objetivos. Eu, pelo contrário, 
demonstro como a luta de classes criou, na França, circunstâncias e condições que 
permitiram a um personagem medíocre e grotesco representar um papel de herói 
(MARX, 2003, p.8) 
 

O critério impacto sobre a nação e o interesse nacional (GANS, 1980, p. 148) 

aqui será interpretado em relação ao estado de Pernambuco e aos seus interesses, já que 

os dois jornais pesquisados são direcionados ao mercado local, e de pequena influência 

nacional. Na sua pesquisa empírica, Gans pesquisou duas redes de televisão e duas 

revistas semanais americanas, ambas de alcance nacional no âmbito norte-americano. 

Talvez por essa razão o pesquisador use o interesse nacional como categoria. Esse 
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critério pode ser entendido como proximidade geográfica (WOLF, 2006, p. 203), um 

termo mais próximo da análise empreendida aqui, entendido como vizinhança 

geográfica ou/ e afinidade cultural. “A proximidade geográfica de um acontecimento se 

conecta com os centros de interesse do público”. (MARTINI, 2004, p.93). Uma 

aproximação do critério proximidade com o critério significância, enumerado entre os 

doze presentes na análise de Galtung e Ruge (1993: p.65) também é possível. Para esses 

dois estudiosos, esse critério está ligado ao valor jornalístico do etnocentrismo. 
“Significativo” tem algumas interpretações importantes. Uma delas é “interpretável 
dentro da estrutura cultural do ouvinte e do leitor” e tudo o que a tese diz é que um 
certo etnocentrismo estará operativo: tem de haver uma proximidade cultural. Isto é, 
aquele que procura o acontecimento dará particular atenção ao familiar, ao distante 
culturalmente passará de modo mais fácil e não será notado. (GALTUNG e RUGE, 
1993, p.65) 
 

A importância do caso Maria do Socorro nos destinos políticos de Pernambuco e 

de sua capital são inquestionáveis. Escolher que grupo político governará um local por 

quatro anos possui uma importância que ultrapassa a questão puramente política. O 

possível uso da estrutura de segurança pública estadual também é um fato de interesse 

do estado, principalmente pela palavra pública significar de propriedade do público. 

Além disso, conhecer possíveis violações das regras do jogo democrático são de 

fundamental interesse para os eleitores. 

O critério quantidade de pessoas envolvidas pode ser entendido no sentido direto 

ou potencial. Quanto maior o número de pessoas envolvidas em uma manifestação, 

mais esta será noticiável. A mesma lógica se aplica a desastres, naturais ou não, que 

serão noticiados de acordo com o número de atingidos, desabrigados, mortos ou feridos. 

Neste caso, de acordo com Wolf (2006, p.204), existe uma complementaridade com 

outros critérios de noticiabilidade, como a proximidade geográfica ou cultural. Quanto 

maior o número de brasileiros ou pernambucanos envolvidos em um desastre, maior 

será a sua noticiabilidade. O critério, no caso estudado aqui, pode ser aplicado de forma 

indireta, pois acontece em um período de eleições, em que todos os cidadãos em idade 

eleitoral são convocados a tomar uma decisão.  

O significado para o passado e o futuro é um critério que contém em si a 

possibilidade da notícia gerar desdobramentos e comentários, e a partir dessas 

conseqüências mais notícias e interesse por parte da população (GOMIS, 1991). No 

jornalismo político, os comentários dos agentes do campo político são fontes de novas 

notícias, as chamadas suítes. Muitas vezes, a repetição exaustiva dessa prática dá lugar 

ao estilo chamado jornalismo declaratório, que acontece quando os jornalistas 
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repercutem de forma cansativa as declarações dos políticos envolvidos numa discussão, 

e muitas vezes não cobrem as questões realmente relevantes da discussão agendada. A 

evolução futura dos acontecimentos marca a significação que o acontecimento adquire a 

respeito das expectativas na sociedade, trate-se de um fato para o qual é preciso 

encontrar uma solução, ou que possua um desenvolvimento em seqüência (esperam as 

conseqüências possíveis), para o qual se constituem em uma série de notícias que se 

relacionam com outros fatos-notícia passados (MARTINI, 2004, p.91 – 92).  

O caso estudado gerou comentários que se transformaram em notícias, em vários 

momentos da cobertura. Um exemplo foi a denúncia de seqüestro feita por Maria do 

Socorro, que gerou comentários, como o que deu origem à matéria “Notícia surpreende 

candidatos durante eventos de campanha”, publicada pelo Jornal do Commercio no dia 

03 de setembro de 2004, um dia depois da denúncia de seqüestro.  
O prefeito João Paulo lamentou, durante caminhada à noite no bairro de Afogados, a 
agressão praticada ontem contra a artesã e moradora de Brasília Teimosa Socorro 
dos Santos. “Eu soube que ela foi espancada. Quero primeiro lamentar essa 
violência, tenha ela sido praticada por quem quer que seja. Cabe à polícia a 
responsabilidade de investigar o caso”, afirmou. (NOTÍCIA, 03/09/2004) 

 
 Outro bom exemplo de geração de notícias através de comentários de políticos é 

a matéria “Caso Dominici domina o guia eleitoral” publicada pelo Diário de 

Pernambuco no dia 17 de setembro de 2004, dia seguinte à perseguição do advogado 

responsável por representar os interesses da artesã Maria do Socorro. Joaquim Francisco 

defende as regras do jogo democrático em sua declaração. 
Joaquim Francisco foi o mais incisivo em seu depoimento no guia, contra o episódio 
de envolvimento dos policiais da Casa Militar do Governo do Estado na perseguição 
ao advogado de Socorro dos Santos. "Este fato com os policiais militares revela uma 
inaceitável afronta aos princípios éticos que são inerentes ao processo democrático". 
Joaquim defende que a Polícia Federal acompanhe e elucide o caso, e lamenta o 
rumo que está tomando a campanha eleitoral no Recife. (CASO, 18/09/2004) 
 

O caso gera repercussão não apenas no campo político, mas também no campo 

jurídico, como expressa a retranca “Camarotti critica ação dos PMs da Casa Militar” 

também publicada pelo Diário de Pernambuco no mesmo dia, em que o presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Antônio Camarotti comenta o acontecimento.  
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Antonio Camarotti, disse ontem que o 
episódio da perseguição ao advogado Dominici Mororó, feita por PMs lotados na 
Casa Militar do Estado, "de certa maneira manchou a posição de neutralidade das 
autoridades da segurança pública do Estado". O fato, segundo ele, "reedita aquilo 
que o povo brasileiro abominou". Camarotti fez as declarações em discurso de 
saudação ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luiz Carlos Madeira, que 
ontem deu palestra no Fórum do Recife sobre "Propaganda eleitoral na mídia 
escrita". (CAMAROTTI, 18/09/2004) 
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 O caso também tinha um grande potencial de mudar o rumo das eleições, e 

poderiam surgir CPI’s, investigações policiais e processos judiciais (embora nada disso 

tenha acontecido). Além disso, as carreiras e destinos políticos dos envolvidos poderiam 

sofrer grandes transformações com os desdobramentos do caso.  

Além da importância, analisada a partir dos quatro critérios discutidos até aqui, 

outro critério substantivo de seleção das notícias é o interesse. O interesse está ligado à 

imagem que os jornalistas possuem do público e à capacidade de entretê-lo (WOLF, 

2006, p. 205). Gans (1980, p.155) argumenta que para os jornalistas notícias 

interessantes são notícias sobre pessoas. As estórias interessantes são usadas por duas 

razões. Em primeiro lugar, para fazer um contraponto às notícias importantes que 

seriam frequentemente “negativas” e devem ser balanceadas por estórias interessantes 

que relatam boas notícias ou são leves. Além disso, estórias interessantes não estão 

presas ao imperativo do tempo, então podem ser usadas quando forem necessárias 

substituições de última hora. (GANS, 1980, p.155). De acordo com Gans as notícias 

interessantes cobrem seis possibilidades: (1) Estórias sobre pessoas, (2) Troca de papéis, 

(3) Estórias de interesse humano, (4) Exposição a Anedotas, (5) Estórias de Heróis e (6) 

Estórias Incomuns (Gee-whiz Stories). 

As notícias sobre pessoas relatam pessoas comuns agindo ou sendo afetadas em 

situações fora do comum, ou políticos e pessoas públicas agindo de forma descontraída 

ou se comportando como pessoas comuns no âmbito privado (GANS, 1980, p.156). As 

notícias que envolvem troca de papéis são realmente aquilo que os jornalistas chamam 

de estórias em que o “homem morde o cachorro”, elas têm um tom frequentemente 

humorístico sobre pessoas que se desviam dos papéis esperados (GANS, 1980, p.156). 

Já as estórias de interesse humano relatam situações nas quais pessoas ordinárias 

passam por uma experiência fora do normal que evoca simpatia, compaixão ou 

admiração das audiências, como as vítimas de doenças trágicas ou pessoas que agem 

heroicamente em desastres (GANS, 1980, p.156).  

 Já as matérias de exposição a anedotas relatam, e, por conseguinte, condenam, 

atores e atividades com as quais os jornalistas antipatizam, normalmente porque elas 

violam os valores da profissão (GANS, 1980, p.156). As estórias de heróis envolvem 

pessoas ordinárias que superam situações adversas, seja a estrutura governamental ou 

adversidades naturais (GANS, 1980, p.156). As estórias insólitas (Gee-whiz Stories) 

formam uma categoria residual que inclui todas as estórias que evocam. Tipicamente 

são relatos de modas incomuns, cultos e vocações e falta de vocações fora da regra 
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(GANS, 1980, p.157). As categorias de Gans são muito extensas e podem se sobrepor, 

embora tenham utilidade. No jargão jornalístico cotidiano, todas essas estórias 

englobam a categoria mais geral chamada interesse humano, que existe no caso 

estudado. Todos esses critérios estão ligados de alguma forma aos valores profissionais 

descritos no primeiro capítulo. 

O interesse humano (GANS, 1980, p.156) é um fator de forte presença nesse 

escândalo, com um diferencial em relação a outros: envolvia uma pessoa comum, uma 

ex-moradora de palafitas, vivendo uma experiência dramática como pivô de uma luta 

política. É claro que é comum esposas, secretárias, amantes, caseiros, empregados e 

parentes de toda sorte participarem em escândalos através de denúncias. Mas Maria do 

Socorro era uma moradora de Palafita, e foi a causa que desencadeou o escândalo, e não 

apenas uma denunciante; teria ainda sido sequestrada, agredida e subornada. Pode ter 

existido uma identificação entre leitores e o drama vivido pela artesã Maria do Socorro. 

Além disso, a história colocou um lugar periférico da cidade em evidência, a 

comunidade de Brasília Teimosa. Como a Matéria “Dois depoimentos e muita 

polêmica”, publicada no dia 03 de outubro lembra: depois da primeira aparição de 

Maria do Socorro no horário eleitoral, “a campanha nunca mais foi a mesma”. 
A eleição deste ano entrará para a história como a campanha em que Brasília 
Teimosa pautou o noticiário político e virou mote da maior disputa travada entre os 
dois principais candidatos a prefeito. A razão de tanta polêmica se deve, sobretudo, 
a um personagem central: a artesã Maria do Socorro dos Santos. Depois que ela 
apareceu no guia eleitoral do candidato Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) criticando 
o prefeito João Paulo (PT) pelas obras de urbanização da orla, a campanha nunca 
mais foi a mesma. 
Um dia depois, a segunda aparição de Maria do Socorro, dessa vez no guia do atual 
prefeito, causou uma repercussão ainda maior. Ela foi para a televisão dizer que seu 
depoimento contra João Paulo foi dado em troca de ajuda financeira e de assistência 
para dois filhos que estão no Presídio Aníbal Bruno. Logo em seguida, o caso 
ganhou contornos policiais. Maria do Socorro apareceu com hematomas, afirmando 
que foi seqüestrada e espancada por três homens – que continuam soltos. 
(CARVALHO, 03/10/2004) 

 

3.2.2 Processando o Acontecimento - Critérios relativos ao produto 
Esse grupo de categorias diz respeito ao conjunto dos processos de produção e 

realização do trabalho jornalístico e enquadram brevidade, atualidade, novidade, 

organização interna da empresa, qualidade (ritmo, ação, dramática) e equilíbrio entre os 

diferentes tipos de assuntos (PENA, 2005, p.72). Essa categoria de valores-notícia é 

relacionada à disponibilidade de materiais e às características específicas do produto 

informativo. A disponibilidade é o grau de acesso dos jornalistas aos acontecimentos, a 

possibilidade do fato ser tratado tecnicamente nas formas jornalísticas, se está 
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estruturado de maneira a facilitar sua cobertura (WOLF, 2002, p. 206). Para Traquina 

(2005) a questão da disponibilidade está ligada intrinsecamente com a logística da 

cobertura. A disponibilidade pode ser definida como: 
...a facilidade com que é possível fazer a cobertura do acontecimento. A questão que 
a empresa jornalística coloca é quais são os meios que a cobertura jornalística exige, 
bem como qual é o dispêndio requerido, colocando implicitamente a pergunta se o 
valor-notícia desse acontecimento justifica esse dispêndio, porque as empresas 
jornalísticas têm recursos limitados. (TRAQUINA, 2005, p.88) 
 

 Escândalos podem envolver o dispêndio de grande quantidade de recursos, pois 

necessitam, muitas vezes, de trabalho investigativo e fontes bem posicionadas. 

Contudo, no caso estudado aqui, o campo jornalístico não despendeu muitos recursos 

para realizar a cobertura, uma vez que não houve qualquer investigação sobre o caso 

para desvendar as motivações dos envolvidos. O caso Watergate é um exemplo de 

dispêndio de recursos. Os repórteres Woodward e Bernenstein (1978) buscaram pistas 

sobre o caso durante muito tempo com progressos lentos, e muitas vezes sem nenhum 

avanço, e esse foi um dos motivos pelos quais a cobertura e a noticiabilidade do caso foi 

questionada por seus superiores no Washington Post durante a maior parte do trabalho. 

O critério da brevidade consiste na regra de que as notícias precisam trazer a 

informação essencial, mas serem suficientemente curtas para reterem a atenção do 

público (WOLF, 2002, p.206). A brevidade é também uma consideração relativa à 

audiência, uma vez que os jornalistas acreditam que os telespectadores se 

desinteressariam da notícia durante um relato longo. (GANS, 1980, p.161). A 

necessidade de não ultrapassar um determinado tamanho também tem a ver com o 

grande número de fatos disponíveis a serem noticiados. Os fatos considerados mais 

importantes dentro dos padrões industriais do jornalismo conseguirão mais espaço.  

No dia 17 de agosto de 2004, posterior ao escândalo, o Jornal do Commercio 

publicou 13 retrancas relacionadas ao assunto que ganhou a capa da edição daquele dia, 

deixando de lado ou colocando na gaveta matérias que estavam agendadas para serem 

publicadas naquele dia, mas que devido a sua menor importância ficaram relegadas a 

um segundo plano. O Diário de Pernambuco apresentou uma cobertura mais tímida no 

mesmo dia com apenas quatro retrancas e sem dar ao fato o privilégio de figurar na 

capa do jornal. A notícia ganhou um espaço considerável pelo fato de preencher vários 

critérios de noticiabilidade. 

 O critério da ideologia da notícia parte da premissa segundo o qual são 

noticiáveis, os acontecimentos que constituem e representam uma infração, um desvio, 
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uma ruptura no curso normal das coisas. (WOLF, 2002, p.206 – 207). Constitui notícia 

aquilo que altera a rotina, as aparências normais. Esse critério de noticiabilidade está 

ligado ao valor de manutenção da ordem social mantido pelos jornalistas. O caso do 

escândalo político Maria do Socorro envolve o fato do suposto envolvimento de 

representantes eleitos em transgressões contra as regras do campo político: algo, até 

certo ponto, inesperado dentro de regimes democráticos. Essa é uma das razões dos 

escândalos se tornarem notícia, a transgressão de uma norma moral que desafia a ordem 

social e política.  

Já o valor da atualidade consiste em que as notícias devem tratar de fatos 

situados o mais próximo possível no tempo ao momento da publicação do jornal. 

Muitas vezes, fatos situados em períodos muito distantes no tempo são recuperados para 

contextualizar a notícia, nesse caso é veiculada a informação de fundo, que está ligada à 

atualidade do fato principal da matéria (GANS, 1980, p.167), expediente recorrente em 

fatos agendados por um longo tempo e que possuem vários desdobramentos como o 

escândalo político estudado.  

 Também ligados às categorias relativas ao produto estão os critérios 

relacionados à qualidade da história, entre eles estão a ação, o ritmo, o caráter exaustivo 

e a clareza da linguagem (GANS, 1980, p.171 -172). A notícia torna-se mais atraente 

quando ilustra, narra um momento de ação. “Ação é ‘algo acontecendo’, ‘um incidente, 

não uma situação’ como uma batalha, um conflito inter-pessoal, ou pessoas lutando 

contra a natureza. Ação é também emoção, ou um dispositivo de raiva ou outros 

sentimentos fortes”, ou uma atividade que pode evocar uma resposta emocional das 

audiências, como compaixão ou detração (GANS, 1980, p. 158, tradução nossa). As 

notícias do caso Maria do Socorro possuem uma dose de ação e de drama pela mudança 

de lado da artesã que deu depoimentos em a favor de dois candidatos diferentes, pela 

perseguição ao advogado Dominici Mororó por policiais e possuem ritmo, uma 

narrativa própria que se revela a cada edição dos jornais.  
Uma das razões por que os escândalos midiáticos são do interesse dos 
leitores e espectadores é que, para aqueles que estão presenciando o 
desenrolar dos acontecimentos à medida que vão acontecendo, o resultado 
final é intrinsecamente incerto. Devido a isso, eles alentam a especulação, e 
como uma boa novela, eles constantemente testam a capacidade dos leitores 
e espectadores de avaliar a veracidade dos protagonistas, imaginar a trama e 
predizer seu resultado. (THOMPSON, 2002, p.103). 
 

O valor – notícia equilíbrio determina que a noticiabilidade de certos fatos se 

justifica pelo equilíbrio a composição dos jornais. No caso estudado, o equilíbrio é um 
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fator usado para garantir a imparcialidade dos jornais, pois ao dar a voz a apenas um 

grupo político o jornal pode ver sua credibilidade minada (GANS, 1980, p.175). Em 

quase todas as edições de ambos os jornais pesquisados, foi possível verificar matérias 

diferentes onde era analisado o ponto de vista dos dois lados. Como nas matérias 

“Jarbas: ‘Fatos precisam ser esclarecidos’” e “PT cancela agenda”.  
O governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) disse ontem que não sabia que o 
Serviço de Inteligência da Casa Militar tinha sido solicitado pelo GOE para 
acompanhar as investigações sobre o caso da ex-moradora das palafitas de 
Brasília Teimosa, Socorro dos Santos. "A Polícia nunca me comunicou que 
tinha pedido ajuda à Casa Militar. É normal eu não tomar conhecimento 
nessas situações. Mas estou atento. Vou acompanhar isso como tenho 
acompanhado o caso Socorro dos Santos", informou Jarbas, minutos antes 
de participar de uma caminhada em Três Carneiros, no Ibura, ao lado do 
prefeiturável Carlos Eduardo Cadoca (PMDB). (JARBAS, 17/10/2004). 

 
A militância petista realizou o bandeiraço em Boa Viagem, ontem à tarde, 
sem a presença do prefeito-candidato João Paulo (PT). O petista cancelou 
seu único ato político para se reunir com assessores de campanha e decidir 
como irá se pronunciar em relação ao episódio envolvendo o advogado 
Dominici Mororó. A primeira versão para o cancelamento da agenda foi os 
compromissos de João Paulo na Prefeitura. Só no início da noite, o 
coordenador de Imprensa da campanha, Beto Rezende, admitiu que a 
"parada" foi estratégica para se avaliar o cenário e decidir que posição 
tomar. (PT, 17/10/2004). 

 

3.2.3 Usando a Tecnologia - Critérios Relativos ao Meio  
Esses critérios são ligados ao meio de comunicação no qual a notícia será 

veiculada. As considerações do meio estabelecem uma ligação entre a seleção das 

notícias e a tecnologia utilizada no meio de comunicação. Esses critérios permitem que 

os jornalistas explorem as diferenças tecnológicas entre os meios de comunicação para 

que as empresas jornalísticas tentem se distinguir das concorrentes, e para competir com 

outras organizações através do uso de uma diferente tecnologia. (GANS, 1980, p.158) 

As categorias relativas ao meio de informação explicam a razão pela qual o 

noticiário televisivo local dá menor espaço ao período eleitoral. Os telejornais 

apresentam um perfil diferente, sendo muito dependentes de boas imagens, o que as 

atividades de campanha não fornecem em profusão. Geralmente, as notícias do período 

eleitoral ganham mais espaço quando há um evento especial como um grande comício, 

ou um debate televisivo entre os candidatos. É reservado um pequeno espaço diário 

para as agendas dos candidatos. Contudo, ultimamente, o espaço para o tema em 

telejornais locais vem aumentando com entrevistas dos candidatos sobre suas propostas 

gravadas em estúdio e reportagens sobre as formas de que o cidadão dispõe para 

participar dos problemas públicos por outros caminhos que não os eleitorais. 
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As notícias políticas precisam de uma contextualização que não é possível 

dentro do tempo limitado dos jornais locais, ou seja, os fatos da campanha são difíceis 

de serem adaptados às rotinas produtivas dos telejornais locais. Os telejornais, por 

exemplo, não podem publicar suítes baseadas em declarações de opositores com a 

mesma ênfase que um jornal impresso. Outro fato interessante, é que entre os inúmeros 

fatos que podem ser selecionados para figurar nos telejornais, os noticiários de polícia e 

cotidiano parecem possuir clara ascendência sobre os outros fatos disponíveis, entre 

outros fatores, pelo fato de possuírem boas imagens capazes de participar da narrativa 

do acontecimento tratado pelo telejornal. 

 
3.2.4 Inventando a Audiência - Critérios Relativos ao Público 

Estes critérios estão ligados à importância da imagem que os jornalistas têm do 

público no produto informativo. Os critérios relacionados nessa categoria são: plena 

identificação de personagens, serviço /interesse público, protetividade. Trata-se de um 

aspecto difícil de definir. A bibliografia sobre a teoria do jornalismo aponta que os 

jornalistas conhecem pouco o seu público, mesmo que os órgãos de informação 

promovam pesquisas sobre a audiência, os jornalistas possuem apenas uma idéia difusa 

de quem lê o material produzido por eles. A influência desse critério é incerta, mas o 

possível desconhecimento sobre o destinatário das mensagens pode gerar um 

descompasso uma vez que pode existir uma distância entre o que os jornalistas 

acreditam ser importante, e aquilo que o público considera relevante ou julga 

importante. Gans entende por considerações relativas à audiência...  
estes julgamentos feitos na seleção da estória na qual jornalistas explicitamente 
pensam sobre e agem tendo como referência suas imagens da audiência. Como 
notado acima. Muitas considerações relativas à audiência são invocadas para uma 
audiência desinteressada, e estes caem em duas categorias: um conjunto existe para 
atrair a audiência; a outra, para protegê-la e, no processo, os jornalistas e a ordem 
social. (GANS, 1980, p.241, tradução nossa) 

 
De acordo com Gans (1980, p. 241, tradução nossa), “os jornalistas barganham 

com suas audiências, especialmente as desinteressadas”. Os jornalistas desejam que o 

público preste atenção a notícias importantes porque “as pessoas deveriam saber o que 

está acontecendo no mundo”; e, em troca, eles fornecerão matérias interessantes para 

entretê-lo. Esses critérios estão diluídos entre os outros critérios de noticiabilidade. Um 

outro conjunto de critérios relativos à audiência existe para proteger a audiência de 

perturbações excessivas. Alguns critérios são estabelecidos para proteger a ordem social 

na qual a audiência está inserida. O medo dos jornalistas é que notícias que perturbem 
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as audiências poderiam levá-las a agir no sentido de exteriorizar suas ansiedades. Entre 

esses critérios estão: (1) evitar notícias que choquem a audiência, (2) evitar o pânico, (3) 

evitar comportamentos imitativos que perturbem a ordem social e (4) evitar matérias 

que confrontem o “bom gosto”, como notícias que envolvam nudez, sacrilégio e 

profanação.  (GANS, 1980, p.242) 

Uma vez que as notícias são um produto industrial feito para atingir o maior 

número de pessoas possível, seria correto imaginar que os jornalistas estão sobre 

constante pressão para escolher notícias que atrairão uma audiência mais ampla e 

lucrativa possível. Mas não é assim que funciona na prática. Nas empresas jornalísticas, 

os departamentos comercial e editorial operam independentemente. Os chefes do 

departamento comercial gostariam de influenciar nas decisões editoriais para aumentar 

o tamanho da audiência e atrair anunciantes, mas eles normalmente não interferem de 

forma marcante no conteúdo das notícias. (GANS, 1980, p.214).  

Gans (1980: p.230), ao realizar uma pesquisa empírica com jornalistas 

americanos, ficou surpreso ao notar, que os jornalistas têm pequeno conhecimento da 

audiência e rejeitam o feedback vindo dela. Embora eles tenham uma vaga imagem da 

de seu público, eles prestam pouca atenção a ele. Os profissionais, na verdade, filmam e 

escrevem para os seus superiores e para eles mesmos, supondo, que o que é interessante 

para eles interessaria também a audiência. Os jornalistas são relutantes em aceitar 

qualquer procedimento que coloque em xeque a sua capacidade de julgamento das 

notícias e a sua autonomia profissional. (GANS, 1980, p.232). Isso também refletiria 

para Gans, certo medo da audiência e de seu potencial poder. Uma fonte desse medo é o 

tamanho da audiência.  

Por não conhecer de forma satisfatória a sua audiência, os jornalistas acabam 

recorrendo à audiência inventada, construída pelos jornalistas, segundo Gans (1980: 

p.240), para satisfazê-los de que seus julgamentos sobre as notícias garantem a eles 

telespectadores e leitores. Quando o editor 1, em entrevista realizada durante a pesquisa, 

avalia que um dos critérios de seleção é publicar noticias que dão ênfase ao que está 

próximo ao leitor comum, ele estaria se referindo, de acordo com Gans, a uma 

construção efetuada pelos jornalistas. Por um lado, esta invenção permite aos jornalistas 

ignorar totalmente a audiência; por outro lado, isso permite que eles assumam que toda 

estória é escrita para que alguém leia. Além disso, a audiência inventada pode ser 

ajustada para coincidir com os critérios de seleção das notícias usados pelos jornalistas. 

O estudo de Gans revela bastante sobre como os jornalistas usam essas pré-concepções 
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sobre a audiência para justificar suas escolhas.  

Contudo, Vizeu (s/d) vai um pouco mais longe ao formular o conceito de 

audiência presumida. A tese defendida por Vizeu (s/d, p.2) é de que a audiência é 

construída antecipadamente no interior do processo discursivo do trabalho de 

construção da enunciação jornalística através de inúmeras operações articuladas no 

processo da própria linguagem.  Partindo de uma perspectiva dialógica bakhtiniana, 

Vizeu defende que o interlocutor é também co-enunciador do texto, na medida em que 

ele é levado em conta pelos jornalistas no momento em que estes constroem seu 

discurso. O jornalista ao formular um enunciado pressuporia que o público está 

interessado neste. Ou seja, há uma figura construída acerca da recepção cujos rastros 

podem ser encontrados no processo de enunciação. De acordo com Vizeu, essa forma 

construída da recepção, inserida dentro de um processo dialógico está presente inclusive 

na seleção dos acontecimentos. 
A seleção dos acontecimentos que o jornalista enuncia pressupõe, da sua parte, um 
julgamento, na maior parte dos casos implícitos, acerca da relevância e do seu 
interesse para o público. A formação desse julgamento está relacionada 
implicitamente a uma visão do mundo interiorizada pelo próprio jornalista que a 
considera, também, universalmente partilhada pela audiência. (VIZEU, s/d, p.8)  
 

 No jornalismo político essa audiência inventada ou presumida pode ter duas 

facetas: um público que se estimulado a conhecer sobre a vida política de sua 

comunidade ou país através da disponibilidade de notícias, prestará atenção aos 

enunciados jornalísticos e, por conseguinte, debaterá e tentará agir através do voto ou de 

outros meios coletivos; ou o cidadão totalmente desinteressado na política, que para ser 

conquistado deve ser atraído por certa dose de entretenimento nas notícias políticas, o 

chamado info-entretenimento, a notícia espetáculo.  

O primeiro modelo estaria próximo do cidadão ideal da “teoria democrática do 

jornalismo” descrita por Gans (2002) e seria muito próximo ao animal político de 

Aristóteles (2003), fruto de um contexto histórico singular, em que a única preocupação 

dos cidadãos atenienses era a “ciência política”, ou seja, o conhecimento dos temas de 

interesse da administração da polis. É bom lembrar que os cidadãos atenienses podiam 

se dedicar à política enquanto os escravos cuidavam dos interesses domésticos e dos 

negócios dos seus proprietários. Já na contemporaneidade, a política é apenas uma das 

muitas preocupações dos cidadãos. Hannah Arendt (2005) percebeu que as diversas 

modificações nas relações de trabalho, na ciência, na subjetividade e nas fronteiras entre 

o público e o privado culminaram na vitória da esfera social sobre a esfera política, 
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fazendo com que o modelo ateniense de viver a política desaparecesse. Já para Dahl, o 

homem nunca foi um animal político, mas sempre se comportou como um animal 

social. 
O ponto de partida de toda teoria política é o fato de que os membros da espécie 
humana vivem em comum. Com poucas exceções, os seres humanos nunca vivem 
em isolamento completo. Quaisquer que sejam os fatores de instinto, hábito, 
necessidade ou preferência que levam as pessoas a formar sociedades, o homem 
demonstrou, durante milhares de anos, que é um animal social. Contudo, embora 
seja um animal social, nem por instinto nem por aprendizado é necessariamente um 
animal político – pelo menos com a mesma clareza com que é um ser social. 
Embora viva numa sociedade, nem participa de modo ativo na vida política; nem 
valoriza as instituições políticas e os valores da sociedade em que vive. Algumas 
pessoas fazem isto, mas nem todas. (DAHL, 1998, p.97) 
 

   Já o segundo modelo parte de um pressuposto elitista de que a maioria do 

público não se interessaria por política, sendo preciso, por isso, que ela se torne mais 

“palatável” ao grande público. O ideal seria um esforço para trazer as notícias políticas 

para o cotidiano do público, já que a política interessa a todos, respeitando a audiência e 

ao mesmo tempo entendendo que o receptor da mensagem pode não ter a política como 

a sua principal preocupação, procurando, por isso, aproximá-lo do noticiário político.  

 

3.2.5 Disputando Mercado - Critérios Relativos à Concorrência 
A situação de competição entre as empresas jornalísticas possui impactos no 

produto noticioso, devido ao seu peso na seleção das notícias, e se refletem sobre outros 

critérios noticiosos, reforçando-os. A concorrência torna remota a probabilidade de dar 

um furo no concorrente, pois as empresas jornalísticas cobrem estrategicamente os 

mesmos espaços. Nesse contexto, os meios de comunicação de massa lutam para 

conseguir entrevistas exclusivas, e pequenos furos sobre detalhes de um fato maior 

(GANS, 1980, p.177). 

A competição é tão presente no campo jornalístico, que muitas vezes, um furo é 

pensado não apenas como uma conquista pessoal ou da equipe, mas como uma vitória 

sobre os rivais dentro do campo. Um detalhe da cobertura do caso Watergate contado 

por Schudson expressa esse sentimento de competição alimentado no campo 

jornalístico. Para Schudson (1995: p.146), Ben Bradlee, chefe de redação do 

Washington Post durante o caso, estava caçando o New York Times, e não Richard 

Nixon, com a cobertura do arrombamento do comitê democrata. Alguns teriam dito que 
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Ben Bradley na época do caso Watergate, gritava “Eat your Heart out, Abe!”13, se 

referindo a Abe Rosenthal que ocupava um cargo equivalente ao de Bradlee no New 

York Times, e com quem este teria forte rivalidade.  

A rivalidade é expressa no ato dos jornalistas lerem o jornal concorrente todas as 

manhãs. O valor da competitividade é expresso com maior ênfase após a constatação de 

um editor ou chefe de redação de que o adversário publicou uma notícia ou detalhe que 

passou despercebido na sua redação, fazendo surgir o questionamento: “por que a gente 

não deu isso?”. A obrigação competitiva é publicar tudo aquilo que o rival publicou, e 

um pouco mais.  

 Outra tendência consiste no fato de a competição gerar expectativas mútuas, 

fazendo com que uma notícia seja selecionada porque é esperado que os concorrentes 

publiquem o acontecimento (GANS, 1980, p.177). Contudo, no caso pesquisado, a 

cobertura difere de forma substancial entre as duas publicações com uma cobertura mais 

marcante pelo Jornal do Commercio, evidenciada pelo destaque que o jornal deu ao 

acontecimento no dia do escândalo, colocando-o na primeira página (FIG. 5), gesto não 

repetido pelo Diário de Pernambuco (FIG. 6). Tendo em consideração a dimensão do 

fato e de suas possíveis conseqüências, acreditamos que a ausência foi motivada por 

decisões que escapam aos padrões da profissão jornalística. 

 

 
FIG  5 – Capa do Jornal do Commercio de 17/04/2004 

FONTE – www.jc.com.br 
 

                                                 
13 Essa expressão pode ser traduzida para o português como “Coloque seu coração para fora pela boca”, 
pode ser comparada à frase dita quando alguém relata um susto: “Quase que meu coração saiu pela boa”. 
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FIG  6 – Capa do Diário de Pernambuco de 17/04/2004 

FONTE – www.pernambuco.com 
 

Responder quais foram as razões que levaram a essa tomada de decisão foge às 

possibilidades do estudo empreendido neste trabalho. Uma primeira impressão pode 

levar o observador a avaliar que a decisão pode ter sido fruto de pressão externa ou 

auto-censura, já que dentro dos padrões procedimentais da profissão, colocar a 

perseguição na capa parece ser uma decisão indiscutível. Contudo, é impossível pensar 

o campo jornalístico sem pensar sua posição no campo do poder dentro de um 

determinado contexto sócio-cultural, e nas suas relações com o campo econômico, do 

qual a empresa jornalística faz parte, já que busca lucro financeiro, e o campo político. 

Problemas como pressão, que é um modo de estabelecer o clima de auto-censura, ou 

seja, a antecipação consciente de possíveis pressões de não-jornalistas; ou pior ainda de 

censura, que é a morte ou a alteração de uma estória como resultado de pressão externa 

(GANS, 1980, p.251), podem acontecer. O principal problema do fenômeno da pressão 

externa sob os jornalistas é que ela é “vista como um ato de covardia e um sinal de falta 

de poder, e aqueles que têm de se render são pouco inclinados a discutir isso” (GANS, 

1980, p.251). Além disso, a pressão dificilmente chega aos repórteres, ficando retida 

entre os cargos de chefia sejam aqueles responsáveis pelo funcionamento da redação ou 

pela estrutura administrativa da empresa jornalística (GANS, 1980, p.251).  

A decisão polêmica de não colocar a notícia da perseguição na capa do jornal foi 

justificada pelo editor de política na época, o Editor 2, como fruto de uma decisão 

editorial tomada antes das eleições de 2004. Com a chegada do novo editor de política 

que passou a ocupar o cargo a partir de maio daquele ano, uma série de medidas teriam 
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sido tomadas. Entre elas não partir para o confronto político aberto com nenhum grupo 

político e não dar capa para nenhuma notícia da editoria de política, a não ser para as 

pesquisas de opinião, que eram realizadas pelo instituto de pesquisa Em Data, que 

pertence aos Diários Associados.  De acordo com o editor 2, “o departamento de vendas 

do jornal faz questão de que as pesquisas estejam na capa dos jornais, pois elas 

aumentam as vendas”. Outra medida que teria sido colocada em vigor foi a decisão de 

manter um equilíbrio de espaço na cobertura das três principais candidaturas, através 

um revezamento entre os três candidatos na primeira página do caderno de política, a 

não ser em acontecimentos excepcionais, em que os critérios jornalísticos tornassem o 

fato merecedor de alta exposição.  

O então editor do caderno de política do DP alega que se houvesse uma 

manchete de capa sobre um determinado fato, aquele candidato que se sentisse ofendido 

se sentiria no direito de ter sua réplica publicada na capa do jornal, causando uma 

reação em cadeia com as tréplicas e réplicas dos candidatos. O jornal de acordo com a 

avaliação do editor decidiu não fazer parte do “jogo político”. A posição de não 

confrontar abertamente nenhum grupo é visto de forma positiva pelo editor 1 que 

considera que às vezes os jornalistas se precipitam e “acabam lutando do lado errado”. 

O jornalista enfatiza que a equipe do Diário, além da pressão editorial, temia 

colocar uma armação na capa. “A gente refletiu e se perguntou: ‘Isso é uma armação ou 

não é? ’. A gente vai colocar a manchete de uma armação?”.  Para o editor 2, a tese de 

que o Diário possa ter se envolvido em uma conspiração política ou sofrido uma 

intervenção de forças externas é equivocada. “Em comparação com os outros jornais, a 

única coisa que a gente ficou devendo foi não ter dado as manchetes. A gente deixou de 

ser usado em alguns momentos, em outros a gente deixou de avançar pouca coisa”, 

avalia o jornalista. 
...não houve uma ação política para não ter manchete ou uma intervenção, o que 
pode ter acontecido foi um erro de avaliação. No geral, e objetivamente falando, não 
houve nenhum prejuízo para a sociedade. Em alguns momentos que pareceram que a 
gente estava fugindo, em que tomamos alguns cuidados que a gente teve de não ser 
usado, eu acho que a gente estava correto. Muitas coisas ali foram usadas 
politicamente. A gente errou menos do que os outros, e a gente ao mesmo  tempo 
errou mais do que os outros nos momentos em que a gente precisava ser mais 
incisivo. Erramos junto com todos por não termos feito uma investigação a fundo 
sobre um fato que poderia ter mudado drasticamente a política de Pernambuco. 
Instrumentos para isso todos os três jornais tiveram. Infelizmente faltou um pouco 
de coragem. 
 

Na opinião do jornalista, além de o Diário de Pernambuco talvez ter pecado por 

não ter sido tão incisivo com os políticos durante o caso Maria do Socorro, o jornal 
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cometeu o deslize de não ter tratado o fato de forma política, dando ênfase na sua 

dimensão policial. Para corroborar seu argumento, o editor 2 ressalta que os dois 

profissionais escalados para ter um primeiro contato com o fato são oriundos do caderno 

Vida Urbana (equivalente no Diário de Pernambuco aos cadernos de Cotidiano ou 

cidades de outros jornais) que conheciam fontes policiais.  

A análise empreendida neste capítulo tentou explicar por que razão o caso Maria 

do Socorro se transformou em notícia nos jornais pernambucanos, suplantando notícias 

sobre os debates das propostas dos candidatos e suas biografias. De certa forma, o alto 

grau de noticiabilidade do caso estudado acabou também restringindo o grau de 

visibilidade dos candidatos não-envolvidos no caso, que para ganhar exposição muitas 

vezes recorriam ao ato de comentar o caso. O escândalo foi amplamente agendado pelo 

campo jornalístico, mas nunca teve um desfecho, uma vez que não houve um 

esclarecimento de quem foi o responsável pela perseguição do advogado da artesã, pelo 

seu seqüestro ou pelo seu aliciamento. Sabendo que apenas uma análise qualitativa é 

insuficiente para responder certas questões, empreendemos, no próximo capítulo, uma 

análise quantitativa e qualitativa da cobertura jornalística do caso, permitindo uma 

compreensão melhor do objeto estudado aqui.  
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Capítulo 4 – Agendando as Eleições 
...a atitude do bom 
democrata é a de não se 
iludir com o melhor e a de 
não se resignar com o pior. 
                   Norberto Bobbio 

 

4.1 O Jornalismo como Forma de Conhecimento 
O caso Maria do Socorro foi o grande tema da cobertura eleitoral em 2004 dos 

dois jornais pesquisados neste trabalho. O tema dominou a agenda das duas 

publicações, enquanto temas que também deveriam ser comuns e prioritários em 

períodos eleitorais como a biografia dos postulantes aos cargos e suas propostas ficaram 

em segundo plano no noticiário. A razão dessa ênfase é o alto grau de noticiabilidade de 

escândalos políticos. Como grande parte do conhecimento dos cidadãos sobre política 

são provenientes da informação oferecida pelo campo jornalístico, a ênfase exagerada 

em determinados assuntos pode causar um déficit relativo a temas importantes nas 

tomadas de decisão do público. Os efeitos desse domínio do caso Maria do Socorro são 

difíceis de mensurar, mas é factível compreender possíveis conseqüências se 

entendermos o jornalismo como uma forma social de conhecimento com suas 

particularidades e limites.  

Quando tomamos o jornalismo como forma de conhecimento, comparações com 

a ciência podem colocar o jornalismo na situação de um conhecimento menor ou 

degradar o objeto sem revelar nada sobre o mesmo. Jornalismo não é ciência, embora 

seja possível uma ciência sobre o jornalismo. De acordo com Medistch (1997, p.2), a 

comparação do jornalismo profissional com a ciência, se tomada dentro de um 

paradigma positivista em que a ciência é entronizada como o saber absoluto e mais 

seguro, coloca o jornalismo numa posição não só de conhecimento degradado, como um 

agente que degrada os outros conhecimentos que entram em contato com ele. É preciso, 

portanto, compreender melhor o tipo de conhecimento social produzido pelo jornalismo.  

O primeiro esforço teórico visando o entendimento dessa nova forma de 

conhecimento foi feito pelo ex-repórter e sociólogo Robert Park (1972), na primeira 

metade do século XX. Park (1972, p.168) recorre à sistematização do conhecimento 

feita pelo filósofo pragmático norte-americano William James em que as formas de 

conhecimento são divididas em “conhecimento de” e “conhecimento acerca de”. A 

primeira forma de conhecimento seria o saber baseado no senso comum, na experiência 
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direta, na acumulação e sedimentação de experiências pelo indivíduo e na acomodação 

destas ao mundo pessoal e individual de cada ser humano. Esse conhecimento 

“identifica-se cada vez mais com o instinto e a intuição” (PARK, 1972, p.173). 

O “conhecimento acerca de” seria um conhecimento mais preciso e confiável, 

obtido através de métodos científicos. É um saber que “substitui a realidade concreta 

por idéias e as coisas por palavras”, tornando inteligível e comunicável as leis de 

funcionamento do mundo natural, a ordem real das coisas. Além disso, essa forma de 

conhecer o mundo permitiria que através de leis, que uma vez de acordo com a ordem 

natural das coisas, tornariam possível a predição de situações futuras (PARK, 1972, 

p.173). O “conhecimento acerca de” seria, portanto, o saber fundado na ciência e obtido 

por seus métodos. Mas, e a notícia? Como encaixar dentro dessa sistematização o 

conhecimento obtido através dos métodos próprios da prática jornalística? 

Park argumenta que os dois tipos de conhecimentos não são tão dessemelhantes 

no caráter e na função quanto se pode imaginar por serem termos relativos, podendo ser 

localizados dentro de um contínuo no qual são enquadrados todos os tipos de 

conhecimento, entre eles o jornalístico. A notícia teria, dessa forma, um lugar próprio 

dentro desse contínuo, estando numa posição intermediária em relação aos outros dois. 

Meditsch (1997) em uma conferência sobre o jornalismo como forma de conhecimento 

critica essa sistematização por situar o jornalismo como uma ciência menor ao 

relacioná-lo com a ciência e o senso comum. O jornalismo seria um conhecimento que 

embora possa se abastecer dessas duas instâncias não é apenas senso comum, nem 

tampouco ciência.   

Outra crítica feita ao estudo de Park é o seu enfoque funcionalista que parte do 

enfoque sociológico positivista do francês Émile Durkheim (2008) que procura adaptar 

métodos das ciências biológicas ao estudo de fenômenos sociais. Dentro dessa 

perspectiva, a sociedade é tomada como um organismo e cada instituição poderia ser 

comparada a um órgão com determinada função dentro da sociedade. Um enfoque que 

permite pouca capacidade para transformação social, visto que cada instituição teria que 

se limitar a cumprir sua “função” para garantir a saúde do organismo social. Seguindo 

essa linha de raciocínio, Park (1972, p.176) considera que a notícia realiza para o 

público (organismo social), as funções que a percepção preenche na vida do indivíduo 

biológico. A conclusão de Park (1972, p.183) é que “a função da notícia é orientar o 

homem e a sociedade num mundo real. Na medida em que o consegue, tende a 

preservar a sanidade do indivíduo e a permanência da sociedade”.  
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Genro Filho (1987b) critica o enfoque funcionalista de Park por tomar o senso 

comum, ou “conhecimento de” como uma categoria a-histórica, isenta de contradições 

internas ao não levar em conta as relações de poder e alienação que seriam intrínsecos a 

esse tipo de saber. Para Genro Filho, Park acaba reificando o conhecimento derivado do 

senso comum ao descrevê-lo como sendo algo tomado como natural e eterno. O 

conhecimento derivado do jornalismo não teria para Genro uma correspondência com a 

percepção dos indivíduos, sendo no máximo uma simulação dessa correspondência, 

uma vez que é um conhecimento mediado por técnicas instituídas sistematicamente, 

diferente da percepção baseada na experiência sem mediações tecnológicas. Ao não 

compreender a natureza contraditória tanto do senso comum quanto da percepção 

enquanto instâncias que não estão livres de contradições internas, Park compreende, de 

acordo com Genro Filho, a natureza epistemológica do jornalismo de forma equivocada. 
Ao não compreender essa questão, Robert E. Park acaba definindo o conhecimento 
produzido pelo jornalismo com um mero reflexo empírico e necessariamente 
acrítico, cuja função é somente integrar os indivíduos no "status quo", situá-lo e 
adaptá-lo na organicidade social vigente. O jornalismo teria, assim, uma função 
estritamente "positiva" em relação à sociedade civil burguesa, tomada esta como 
referência universal. (GENRO FILHO, 1987b) 
 

Meditsch (1997, p. 3) considera que a partir daí surge um novo tipo de 

abordagem que toma o jornalismo como uma forma diferente de conhecimento, que não 

se limita a apontar o que ele tem de semelhante com outras formas de conhecimento, 

mas procura salientar aquilo que existe de próprio e original no conhecimento 

desenvolvido a partir das práticas jornalísticas. O jornalismo como forma conhecimento 

não revelaria nem pior nem melhor a realidade do que a ciência, mas revelaria diferente, 

sendo capaz, através de suas potencialidades, de revelar aspectos da realidade que outras 

formas de conhecimento não seriam capazes.  

Tomando as categorias hegelianas do universal, do particular e do universal para 

explicar as diferenças entre as formas de conhecimento, Genro Filho (1987a) considera 

o saber desenvolvido pelo jornalismo um conhecimento que tem na singularidade dos 

fatos sua categoria central, diferentemente da ciência que se baseia na universalidade e 

da arte que tem como esteio a particularidade. “A singularidade se manifesta na 

atmosfera cultural de uma imediaticidade compartilhada, uma experiência vivida de 

modo mais ou menos direta” (GENRO FILHO, 1987a), ou seja, um conhecimento 

próximo ao senso comum. A particularidade, por sua vez, surge ao contextualizar-se o 

fato no interior da cultura colocando-o dentro de uma atmosfera subjetiva mais abstrata, 

tendo como ponto de partida “pressupostos universais geralmente implícitos, mas de 
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qualquer modo naturalmente constituídos na atividade social”. (GENRO FILHO, 

1987a) 

 As categorias hegelianas utilizadas por Genro Filho (1987a) não são estanques, 

mas se interpenetram dialeticamente, constituindo-se através de suas identidades 

contraditórias “em momentos que constituem a realidade objetiva e formam o 

concreto”. Tomando o caso Maria do Socorro como exemplo é possível compreender 

melhor a aplicação das categorias. O caso Maria do Socorro é descrito inicialmente em 

sua singularidade, ou seja, nas categorias que o torna único dentre os escândalos 

políticos: envolve uma região carente do Recife, tem uma cidadã dessa localidade como 

pivô e dois adversários ficam sobre suspeita de aliciar a artesã. A particularidade e a 

universalidade estão dissolvidas na singularidade dos fatos jornalísticos, mas não 

desaparecem, estão sempre presentes. A particularidade do caso Maria do Socorro é que 

ele ocorre no contexto cultural e político de Pernambuco com suas próprias divisões de 

poder e clivagens ideológicas. O universal está na ofensa moral resultante do escândalo 

político de poder que é considerada uma afronta aos padrões morais exigidos daqueles 

que postulam cargos públicos em democracias representativas. Assim, ao tomarmos 

“essas relações como premissa teórica, podemos afirmar que o singular é a matéria-

prima do jornalismo, a forma pela qual se cristalizam e convergem as determinações 

particulares e universais”. (GENRO FILHO, 1987a) 

Estabelecido o tipo de conhecimento que o campo jornalístico desenvolve a 

partir de suas práticas é possível acompanhar Meditsch (1997, p.9) na sua constatação 

de que “o Jornalismo não é uma ‘ciência mal feita’, simplesmente porque não é uma 

ciência e nem pode aspirar a ser tal”. A ciência parte de uma hipótese que pode ser 

comprovada através de uma experimentação controlada, um corte abstrato na realidade 

que busca a resposta para questionamentos feitos com base em sistemas teóricos 

anteriores. A ciência opera relações entre fatos, de onde nascem novas deduções que 

levarão a novas hipóteses, conduzindo os cientistas a verificações empíricas que uma 

vez confirmadas transformam-se em novas teorias num processo de acumulação 

infinito. O jornalismo não parte de uma hipótese, mas de uma pauta, que do ponto de 

vista científico não é um experimentação controlada da realidade. Apesar de também ser 

um corte abstrato na realidade, a pauta não parte do isolamento de variáveis, mas do 

objetivo de apreender o fato de todos os seus pontos de vista relevantes, delimitando a 

possibilidade de abstração do conhecimento fornecido pelo jornalismo, e 

impossibilitando sua acumulação ao infinito (MEDITSCH, 1992, p.55 – 56). 
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O jornalismo por sua fixação na imediaticidade está ligado à lógica do senso 

comum, e o senso comum, como qualquer conhecimento é repartido socialmente, 

permitindo que cada grupo tire um proveito maior ou menor de acordo com seu 

conhecimento prévio anterior. Essa divisão social do conhecimento acontece de forma 

qualitativa (uns conhecem coisas diferentes dos outros) e quantitativa (uns conhecem 

mais coisas que os outros). O jornalismo tem que atingir, geralmente, a todos esses 

auditórios. A linguagem formal do campo científico é justificada pela universalidade de 

seu auditório, todos dominam os conhecimentos prévios para lidar com as 

problemáticas postas pelos integrantes do campo, é um conhecimento opaco, esotérico, 

disponível apenas para os iniciados. Já a universalidade proposta pelo jornalismo segue 

o caminho oposto, refere-se a uma outra rede de circulação que pretende “devolver a 

realidade á sua transparência coletiva”. O desenvolvimento da ciência se dá ao 

“reescrever a linguagem do senso comum em linguagens formais e esotéricas”, já o 

jornalismo caminha na direção inversa ao traduzir essas linguagens altamente 

formalizadas, convertendo-as num conhecimento exotérico. (MEDITSCH, 1997, p.8) 

 

4.2 A Pirâmide e a Teoria do Agendamento 
Um dos principais fatores que levam os meios de comunicação a acumular poder 

político é a possibilidade de estabelecer a agenda pública, influenciando que temas o 

público conhece e debate, como evidenciaram Maxwell McCombs e Donald Shaw 

(1972) no primeiro estudo utilizando a abordagem metodológica da teoria14 do 

agendamento (Agenda-Setting). Os estudiosos perceberam uma enorme coincidência 

entre a agenda pública e a midiática durante as eleições presidenciais americanas de 

1968 entre eleitores indecisos da comunidade de Chapel Hill, no estado da Carolina do 

Norte. A teoria proposta pelos dois estudiosos norte-americanos viria se tornar uma das 

mais importantes e utilizadas no estudo da influência midiática. O cerne da hipótese do 

agendamento é a idéia de que a mídia pode fixar a agenda, ou seja, estabelecer o que é 

importante e estaria no centro das atenções em relação a ações públicas. (MCCOMBS, 

2006. p.11). A teoria do agendamento tem sua raiz na obra Public Opinion, de Walter 

Lippman (1922), que nos anos 1920 já defendia que grande parte das imagens do 

mundo que permeavam os debates públicos era construída pelas informações 

jornalísticas. 
                                                 
14 Hohlfeldt (2005) considera a agenda-setting uma hipótese e não uma teoria, como no caso dos estudos 
que de produção da notícia (newsmaking). Para a diferença entre teoria e hipótese ver capítulo I. 
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Claro que a agenda proposta pelos meios de comunicação é construída de acordo 

com a visão de mundo proposta pela cultura jornalística, evidenciada nos critérios de 

noticiabilidade. O caso Maria do Socorro tomou conta da agenda midiática por 

preencher muitos desses critérios, ou seja, ter um alto grau de noticiabilidade, deixando 

outros assuntos igualmente importantes em segundo plano, gerando o que na teoria do 

agendamento é chamado acumulação (HOHLFELDT, 2005, p.201) que é a capacidade 

do campo jornalístico de dar relevância a um determinado tema dentro do imenso 

conjunto de acontecimentos que chegam diariamente às redações para serem 

transformados em notícia. Portanto, a tarefa de agendar a sociedade possui uma 

dimensão ética, reconhecida, inclusive, por McCombs.  
Para os jornalistas, este fenômeno de que falamos agora, o papel dos meios 
informativos como fixadores da agenda supõe uma formidável questão ética de 
caráter global a respeito de qual agenda propõe os meios de comunicação de massa. 
“O que o público necessita” é uma frase recorrente no repertório retórico do 
jornalismo. Mas, o que o público necessita saber realmente constitui a agenda 
midiática? (MCCOMBS, 2006, p.21, tradução nossa) 
 

A questão ética perpassa a tarefa de agendar o público, uma vez que a teoria do 

agendamento provoca um deslocamento na questão do poder jornalístico, e coloca em 

discussão o poder de dar visibilidade a fatos, instituições e pessoas, e negar essa 

propriedade a indivíduos e acontecimentos que não preencham determinados requisitos 

impostos pelos padrões jornalísticos. Bourdieu (1997, p.29) observa que os meios de 

comunicação de massa se tornaram árbitros do “acesso à existência política e social”. 

No mundo contemporâneo, alguma personalidade ou evento passa a existir socialmente 

quando se transforma em notícia veiculada pela mídia. Michael Schudson considera 

esse poder o mais perceptível entre todos os outros alegados nos mais diversos estudos 

sobre o tema.    
Quando a mídia oferece ao público um tipo de notícia, ela confere ao acontecimento 
legitimidade pública. Os meios de comunicação trazem o fato para um fórum 
público comum onde ele pode ser conhecido e discutido por uma audiência ampla. 
Eles não apenas distribuem a descrição de um evento ou anúncio para um público 
amplo, eles ampliam suas dimensões. Isto estimula a interação social sobre tópicos 
noticiáveis. (SCHUDSON, 2003, p.29, tradução nossa) 

 
O caso Maria do Socorro pela sua grande noticiabilidade criou uma consonância 

(HOHLFELDT, 2005, p.201) entre os dois jornais pesquisados, uma vez que devido à 

partilha de uma cultura profissional comum e ás expectativas mútuas derivadas da 

concorrência, ambos deram forte ênfase ao caso. A seleção de notícias é uma das formas 

que o campo jornalístico possui para dirigir a atenção do público, dessa forma o campo 

influi na percepção da audiência de quais são os temas mais importantes do dia. Quando 
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vários jornais acumulam matérias sobre um tema em consonância fornecem pistas ao 

público de sua relevância para o debate público.  

Apesar de enfatizar o poder dos meios de comunicação em influenciar a agenda 

pública, a teoria do agendamento não é uma volta à teoria hipodérmica, que prega que 

as pessoas aceitariam as mensagens midiáticas acriticamente tão logo fossem expostas a 

elas. Contudo, a teoria do agendamento recupera o poder midiático que após as teorias 

do duplo fluxo de comunicação (two step flow) passou para as mãos dos formadores de 

opiniões, que influenciariam os demais acerca dos temas noticiados pelo campo 

jornalístico (MATTELART e MATTELART, 2004, p.51). A teoria do agendamento 

devolve o poder ao campo jornalístico, ao reconhecer que ele tem grandes 

possibilidades de influenciar a agenda pública. Entretanto, a teoria do agendamento 

como enfatiza McCombs não é um retorno à teoria hipodérmica que toma os membros 

da recepção como autômatos, prontos a aceitar todas as mensagens midiáticas, mas 

reconhece o poder da mídia em estabelecer a agenda do público. 
O público faz uso dessas pistas de relevância que os meios de comunicação 
oferecem para organizar sua própria agenda e decidir, deste modo, quais são os 
temas mais importantes. E com o passar do tempo, esses temas que são acentuados 
pelos meios de comunicação informativos se tornam também nos mais importantes 
na consideração do público. Em conseqüência, a agenda dos meios informativos se 
transforma, em grande medida, na agenda pública. Em outras palavras, os meios 
informativos estabelecem a agenda do público. Esse estabelecimento da relevância 
entre o público, situando um tema em seu repertório de maneira que se transforme 
no foco de sua atenção e de seu pensamento – e, talvez, de sua ação - , constitui o 
nível inicial na formação da opinião pública. (MCCOMBS, 2006, p.25, tradução 
nossa) 
 

A capacidade da mídia de fixar a agenda pública estaria assentada no que 

McCombs (2006: p. 110) chama de necessidade de orientação, o público procuraria nos 

meios de comunicação de massa informações sobre assuntos dos quais possuem pouco 

conhecimento. Esse é o primeiro nível de estabelecimento da agenda, determinar o que 

é relevante, o segundo nível é chamado de agenda de atributos, que verifica quais 

qualidades os meios de comunicação informativos atribuem aos objetos das notícias e 

sua influência da avaliação midiática dos objetos no julgamento público dos mesmos. 

Este segundo nível surgiu depois da contribuição da teoria do enquadramento aos 

estudos de agendamento. (MCCOMBS, 2006, p. 173). 

Como foi evidenciado por McCombs, a tarefa de agendar tem uma dimensão 

ética, pois um tema sempre é enfatizado em detrimento de outros. Mas a tarefa de 

agendar também diz muito sobre a competência jornalística em lidar com a 

singularidade dos fatos. O agendamento de um tema possui um impacto epistemológico 
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diferente do suscitado por uma matéria isolada ou por uma reportagem mais detalhada. 

Para compreender a dimensão da notícia como conhecimento em situações de 

agendamento, quando um tema se torna central na cobertura jornalística; recorremos à 

teoria do jornalismo como forma de conhecimento de Genro Filho (1987).  

Genro Filho usa a figura da pirâmide para explicar a forma de conhecimento 

produzida pelo jornalismo que tem como categoria central a singularidade. Para o 

teórico, a pirâmide invertida apesar de sua utilidade operatória para organizar o texto 

jornalístico rapidamente, não organiza as informações sobre o fato recolhidas pelo 

jornalista em ordem de importância, mas sim pela ordem da singularidade. Ou seja, a 

notícia é construída a partir dos dados mais singulares acerca do fato, e não a partir dos 

mais importantes, como pregam os manuais de redação. O lead seria a expressão mais 

aguda da singularização dos fatos (GENRO FILHO, 1987c), dessa forma o teórico 

critica a pretensão de que a pirâmide invertida possa servir de base para uma teoria do 

jornalismo. 
A idéia da "pirâmide invertida" pretende encarnar uma teoria da notícia mas, de fato, 
não consegue. Ela é apenas uma hipótese racional de operação, uma descrição 
empírica da média dos casos, conduzindo, por esse motivo, a uma redação 
padronizada e não à lógica da exposição jornalística e à compreensão da 
epistemologia do processo. Somente uma visão realmente teórica do jornalismo 
pode, ao mesmo tempo que oferecer critérios para a operação redacional, não 
constranger as possibilidades criativas mas, ao contrário, potencializá-las e orientá-
las no sentido da eficácia jornalística da comunicação. (GENRO FILHO, 1987c) 
 

Genro Filho (1987c) considera que a teoria da pirâmide invertida, partindo do 

dado mais importante para o menos importante, tem seu fundo de verdade, pois do 

aspecto descritivo o lead realmente representaria o momento jornalístico mais 

importante do texto, enquanto “apreensão sintética da realidade ou núcleo singular da 

informação”. Ainda de acordo com Genro (1987c), o lead é uma ferramenta e uma 

conquista importante do fazer jornalístico, pois permite representar “a reprodução 

sintética da singularidade da experiência individual. As formulações genéricas são 

incapazes de reproduzir essa experiência”. Contudo do ponto de vista epistemológico, 

“a pirâmide invertida deve ser revertida, quer dizer, recolocada com os pés na terra. 

Nesse sentido, a notícia caminha não do mais importante para o menos importante (ou 

vice-versa), mas do singular para o particular, do cume para a base” (GENRO FILHO, 

1987c). O autor usa a pirâmide para expressar graficamente a notícia como forma de 

conhecimento. 
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FIG 7 - Representação da Estrutura Epistemológica da Notícia 

Fonte – www.adelmo.com.br/index3.htm 

 

O triângulo eqüilátero (Figura A) representa uma notícia bem construída do 

ponto de vista epistemológico, que parte da singularidade do fato, mas mantém um 

equilíbrio entre a particularidade e a singularidade do fenômeno. Para Genro Filho 

(1987c), a qualidade noticiosa do jornalismo diário não estaria ligada apenas à eficácia 

da construção textual da notícia, mas também ao enfoque epistemológico. É preciso 

oferecer um grau mínimo de conhecimento objetivo que deverá ser proporcionado pela 

significação do singular, que necessita de um mínimo de contextualização do particular, 

para que a notícia se efetive como forma de conhecimento. Já a figura B representa a 

notícia sensacionalista. O triângulo isósceles, de base estreita e ângulo agudo com os 

lados maior que a base, representa a notícia extremamente singularizada que, para 

Genro Filho (1987c), mesmo mobilizada para fins democráticos ou socialistas é sempre 

conservadora, por não contextualizar suficientemente o contexto (o particular), não 

permitindo assim uma ligação com o universal.    

A figura C, um triângulo isósceles com a base maior do que os lados, representa 

uma abertura para a particularidade pela maior periodicidade do veículo que publicará a 
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notícia. Uma revista ou programa semanal de TV semanal deve contextualizar de forma 

mais acentuada seu conteúdo, aumentando o espaço da particularidade. A figura D 

significa uma contextualização ainda maior, apropriada para publicações mensais. 

Dessa forma ao aumentar o nível de contextualização, o jornalista aumenta também a 

base do triângulo. Genro Filho (1987c) faz outra representação gráfica para representar 

os pressupostos ideológicos e ontológicos da notícia (FIG 8), que surgiriam enquanto 

projeções, e não explicitamente.  

 
FIG  8 - pressupostos ontológicos e ideológicos da notícia 

Fonte- www.adelmo.com.br/index3.htm 
 

Dessa forma X seria o núcleo singular da notícia, e Y a base de contextualização 

particular. A projeção X’ seriam os pressupostos ontológicos e ideológicos que 

orientaram a produção da notícia, enquanto Y’ seriam os pressupostos ontológicos e 

ideológicos que emanam ou são superiores pela notícia (GENRO FILHO, 1987c). 

Entendendo que a cobertura de um tema agendado pela imprensa diária é 

diferente de uma notícia isolada dentro de uma edição de um jornal diário, é possível 

defender que o caráter epistemológico dessa cobertura é diferente do da notícia isolada. 

O que defendemos é que com várias suítes sobre um tema, o campo jornalístico tem a 

chance de aumentar a base de contextualização particular, se a cobertura for feita 

seguindo determinadas normas do profissionalismo jornalístico em relação à apuração e 

investigação dos dados. Ou seja, acreditamos ser possível analisar o agendamento de 

um tema do ponto de vista epistemológico. Em seus estudos sobre a compreensão da 

notícia Van Dick (1990. p.247-248) defende que “somente a informação repetida e 

recorrente sobre certos temas pode conduzir a uma transformação modesta ou à 

construção de modelos situacionais recorrentes”, ou seja apenas um certo número de 
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notícias recorrentes sobre um determinado tema pode transformar seguramente o quadro 

de conhecimento da audiência, o que acontece numa situação de agendamento. Nilson 

Lage (2001, p.116) considera que a reportagem está ligada à investigação, que vai além 

do que é esperado na notícia diária. Já Genro Filho (1987c), sem discordar de Lage, se 

prende aos efeitos na pirâmide epistemológica jornalística para caracterizar a 

reportagem.  
...o essencial na reportagem, e que estabelece um nexo entre aqueles aspectos 
apontados por Nilson Lage, é que a particularidade (enquanto categoria 
epistemológica) assume uma relativa autonomia ao invés de ser apenas um contexto 
de significação do singular. Ela própria busca sua significação na totalidade da 
matéria jornalística, concorrendo com a singularidade do fenômeno que aborda e 
dos fatos que o configuram. Essa significação autônoma pode ser estética (como em 
" À Sangue Frio", de Truman Capote, para citar um exemplo extremo), teórico-
científica (como numa reportagem sobre mortalidade infantil utilizando estatísticas 
ou outros métodos das ciências sociais) ou informativa (como no caso das revistas 
semanais que, muitas vezes, contam a "história da notícia" a que o público já assistiu 
pela TV e leu nos jornais diários, com maior riqueza de nuances e detalhes, 
fornecendo um quadro mais complexo da situação na qual o fato foi gerado). 
(GENRO FILHO, 1987c) 
 

Se uma reportagem pode aumentar o nível de contextualização, o que poderia ser 

dito sobre o agendamento de um tema que toma grande espaço nos jornais durante 

períodos mais dilatados de tempo, enriquecendo o conhecimento da audiência sobre o 

tema. Além disso, um tema agendado dá a possibilidade aos jornalistas de produzirem 

reportagens jornalísticas sobre o tema, por exemplo, nas edições dominicais ou da 

segunda-feira quando os fatos políticos são mais escassos. Assim, seria possível 

comparar o caso Maria do Socorro a outros escândalos políticos ocorridos em eleições 

passadas em Pernambuco e outras localidades, publicar reportagens sobre a confiança 

dos cidadãos na política e nos políticos em meio a tantos escândalos, entre outras 

possibilidades, que dariam várias pautas.  Esse foi um dos caminhos seguidos para 

avaliar o agendamento do caso Maria do Socorro pelos jornais pesquisados. 

 

4.3 O Agendamento do Caso  
O caso Maria do Socorro dominou o noticiário durante o período eleitoral do ano 

de 2004. Esse domínio apresentou uma série de efeitos na cobertura eleitoral. Temas 

como a biografia e as propostas dos candidatos foram relegados a segundo plano. Os 

candidatos que não participavam do escândalo tiveram seu espaço no noticiário mais 

reduzido que o normal uma vez que a lógica da corrida de cavalos, a tendência do 

campo jornalístico de dar mais espaço aos candidatos que ocupam as primeiras posições 

na pesquisa, já reduz a atenção jornalística àqueles que teriam reais chances de vencer o 
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pleito segundo as sondagens realizadas pelos institutos de opinião pública.  

Para uma análise mais detalhada do caso é utilizado o método da análise de 

conteúdo, que permite uma análise quantitativa da cobertura aliada a uma análise 

qualitativa baseada em enquadramentos15 dos temas de maior saliência dentro do 

agendamento estudado. Amplamente usada nas ciências sociais, a análise de conteúdo 

“pode ser utilizada para detectar tendências e modelos na análise de critérios de 

noticiabilidade, enquadramentos e agendamento”, sendo de grande utilidade nos estudos 

sobre jornalismo (HERSCOVITZ, 2007, p.123). Usada normalmente para analisar os 

conteúdos de jornais e revistas, esse método é atrativo também por permitir ao 

pesquisador obter dados quantitativos que emprestam rigor à pesquisa (SOUZA, 2006, 

p.662 - 663). Contudo, a análise de conteúdo é criticada tanto por pesquisadores 

quantitativos quanto qualitativos. Os primeiros acusam o método de não ser 

suficientemente rigoroso em relação às categorias e de não possibilitar uma replicação 

dos resultados, enquanto os outros denunciam a superficialidade da análise de conteúdo 

no momento em que é preciso desvendar os conteúdos latentes. Todavia, Herscovitz 

(2007, p.125) defende que a possibilidade de hibridação de métodos qualitativos e 

quantitativos no uso da análise de conteúdo coloca-a em uma posição metodológica de 

onde ela sai fortalecida e não enfraquecida como defendem muitos de seus críticos.   
A tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a dicotomia entre o 
quantitativo e o qualitativo, promovendo uma integração entre as duas visões de 
forma que os conteúdos manifestos (visível) e latente (oculto, subentendido) sejam 
incluídos em um mesmo estudo para que se compreenda não somente o significado 
aparente de um texto, mas também o significado implícito, o contexto onde ele 
ocorre, o meio de comunicação que o produz e o público ao qual ele é dirigido. 
(HERSCOVITZ, 2007, p.126) 
 

 A teoria do agendamento seguiu em seu desenvolvimento esse mesmo caminho 

ao incorporar contribuições de outras teorias, como a do enquadramento, e sair do 

paradigma de que “os meios de comunicação de massa podem não determinar como a 

recepção pensa, mas podem influenciar em que ela vai pensar” para o modelo que 

defende que “os meios de comunicação de massa não só podem determinar sobre que 

assuntos a recepção vai pensar, mas também a imagem construída pela recepção sobre 

os temas agendados pelos meios de comunicação de massa”. Dessa forma, a análise de 

conteúdo pode ser considerada uma metodologia perfeitamente aplicável à teoria do 

                                                 
15 É utilzado aqui o conceito de enquadramento noticioso (PORTO, 2004, p.91). Enquadramentos 
noticiosos são padrões de apresentação, seleção e ênfase utilizados por jornalistas para organizar seus 
relatos. No jargão dos jornalistas, este seria o “ângulo da notícia”, o ponto de vista adotado pelo texto 
noticioso que destaca certos elementos de uma realidade em detrimento de outros. 
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agendamento.  

 De acordo com Souza (2006, p.664) um dos principais desafios da análise de 

conteúdo “é a definição de categorias criadas a priori, ou eventualmente no decorrer da 

análise”. Como a cobertura do caso Maria do Socorro durou três meses e o caso foi 

repleto de reviravoltas, decidimos separar a cobertura em quatro momentos para efeito 

de análise. Dessa forma, foi estabelecido um grupo de categorias fixas que estão 

presentes do início ao fim da análise e um outro conjunto ligado a um momento 

específico da cobertura e que figuram em apenas um ou dois dos momentos 

estabelecidos. As categorias tiveram seus significados explanados conforme foram 

surgindo na análise. A unidade de registro utilizada são os temas abordados na notícia. 

É importante lembrar que uma notícia pode tratar de um ou mais temas. Por exemplo, 

na cobertura de determinado comício ou atividade de campanha, o jornalista pode 

abordar um discurso de certo candidato sobre o caso Maria do Socorro e a repercussão 

desse ato de campanha dentro de um mesmo texto. A análise quantitativa dos temas foi 

cruzada com um levantamento do número de aparições de cada personagem política 

para que se possa ter uma idéia do impacto do caso na visibilidade midiática dos 

políticos pernambucanos. Para dar conta desse trabalho foram analisados os cadernos de 

política das edições de 18 de agosto a 31 de outubro de 2004 dos jornais Diário de 

Pernambuco e Jornal do Commercio, um corpus que totaliza 1153 matérias pesquisadas.  

Ainda no campo metodológico, é necessário precisar como foi analisada a inter-

relação entre as diferentes agendas. A construção da agenda midiática é fruto de várias 

agendas: a agenda política, dos movimentos sociais, e outros agentes situados nos 

diferentes campos da sociedade. No período de eleições, há praticamente três tipos de 

agenda: a política (dos candidatos), a midiática e a pública, que seria o resultado da 

interação entre as duas primeiras, sendo que a agenda midiática filtraria o que fosse de 

interesse público das agendas dos candidatos, por ter maior credibilidade junto ao 

público. No Brasil, os políticos têm a possibilidade de propor uma agenda diferente da 

midiática devido ao dispositivo do Horário Político Eleitoral Gratuito, oferecendo 

enquadramentos da realidade diversos dos midiáticos (MIGUEL, 2004, p.240).  

McCombs (2006, p.200) argumenta que “as campanhas começam a ser vistas 

cada vez mais como algo que tem como objetivo controlar a agenda midiática” uma vez 

que esta goza de maior credibilidade junto ao público, e o HPEG seria um bom meio 

para tal fim. Contudo, a experiência recente do país indica que geralmente o papel de 

fixar a agenda pública nas eleições cabe ao campo jornalístico, e que as tentativas dos 
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candidatos em fixar a agenda através do HPEG se mostraram infrutíferas nas eleições 

presidenciais. (MIGUEL, 2004). O caso estudado aqui foge à regra, pois em alguns 

momentos o horário eleitoral dos candidatos agendou os jornais locais, talvez pelo fato 

dos mesmos centrarem sua cobertura no enquadramento da tática eleitoral, e o HPEG 

ser um elemento tático importantíssimo em campanhas. Numa tentativa de avaliar o 

efeito da agenda midiática sobre a pública, utilizamos pesquisas feitas pelo Ibope. 

Mesmo reconhecendo as reservas metodológicas em relação ao tipo de enquadramento 

da realidade feito pelas pesquisas de opinião pública (BOURDIEU, 1987), acreditamos 

que num período eleitoral, pela centralidade do tema eleições na agenda pública, é 

possível avaliar, na maior parte dos casos, a temperatura da opinião pública em relação 

aos candidatos. A partir de agora, o trabalho segue com a análise da agenda dos dois 

jornais pesquisados durante o caso que foi dividida em quatro partes: Preâmbulo, A 

Troca de Lado, A Vítima e Perseguição. 

 

4.3.1 Preâmbulo 
 O período nomeado de preâmbulo compreende o período entre 18 e 22 de agosto 

que é quando a campanha eleitoral passa a dominar completamente os dois jornais 

pesquisados. Curioso notar que a cobertura mais ostensiva começa justamente na 

semana em que inicia a temporada do Horário Político Eleitoral Gratuito (HPEG). Esse 

período engloba o período anterior à primeira aparição da artesã Maria do Socorro no 

HPEG. O jornal do Commercio (JC) publicou 51 retrancas nesse período enquanto o 

Diário de Pernambuco (DP) publicou 53. As primeiras notícias dos dois jornais 

tratavam do conteúdo do guia eleitoral dos candidatos, o Jornal do Commercio 

apresentou dez (19,6% do total) notícias sobre o tema, enquanto o Diário de 

Pernambuco publicou doze (22,6%) retrancas. Esse domínio de notícias sobre o 

conteúdo dos Guias mostrou certa falta de disposição dos dois jornais em agendar a 

campanha, colocando a ênfase da cobertura no conflito entre os candidatos, como ilustra 

matéria de título “João Paulo na berlinda” publicada pelo Diário de Pernambuco no dia 

21 de agosto. Essa notícia relata o primeiro guia em que Maria do Socorro dá 

depoimento, apesar de a artesã não ser citada nominalmente por ser uma entre as cinco 

mulheres que depõem no guia peemedebista. 
...o governo municipal foi metralhado durante a maior parte do tempo [do guia 
eleitoral]. No guia de Cadoca houve uma matéria tentando reforçar a imagem 
empreendedora do peemedebista, finalizando com um depoimento de Jarbas. Na 
segunda parte cinco mulheres, afirmando serem moradoras de Brasília Teimosa, 
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disseram que as casas prometidas durante a destruição das palafitas não estavam 
sendo construídas. Foi mostrada ainda uma imagem do local onde o conjunto deverá 
ser erguido, enquanto a locutora dizia que não havia trabalhadores no obra. O 
programa do PMDB garantiu que a matéria foi produzida no dia 4 de agosto. 
Segundo o guia de Cadoca, a prefeitura soube da gravação da reportagem e iniciou 
os trabalhos no dia 16 de agosto. O próprio Cadoca finalizou o tema, prometendo 
entregar as casas aos moradores do bairro. (LOPES, 21/08/2004) 
 

 As atividades de campanha também tiveram grande importância nessa primeira 

parte da cobertura com oito (15%) aparições no Diário de Pernambuco e dez (19,6%) no 

Jornal do Commercio. No entanto, o enquadramento de conflito era o mesmo. Os 

jornalistas descreviam os principais acontecimentos desses atos, mas geralmente a 

matéria era aberta com alguma declaração de um candidato contra um concorrente. 

Como na matéria “Cadoca brinca com borracheiro”, publicada pelo JC.  
Ainda embalado no alto astral da campanha do borracheiro – personagem criada 
pelo marketing de sua campanha para criticar a manutenção da cidade pela gestão do 
prefeito e candidato à reeleição pela Frente de Esquerda, João Paulo (PT) –, o 
candidato da União pela Mudança, Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) caminhou, 
ontem pela manhã, pelas ruas da comunidade Roda de Fogo, no bairro do Engenho 
do Meio. 
Acompanhado da candidata a vice na sua chapa, Ana Cavalcanti (PP), Cadoca parou 
em frente a uma borracharia e voltou a brincar com a personagem que vem irritando 
a coordenação jurídica do candidato João Paulo. (CADOCA, 22/08/2004) 
 

As notícias sobre política nacional, que compreendem notícias políticas de 

localidades fora de Pernambuco nos três níveis de poder, foram notícia em nove 

oportunidades (16,9%) no Diário de Pernambuco e em seis (11,7%) no Jornal do 

Commercio. As notícias sobre a política do interior do estado totalizaram cinco (9,4%) 

retrancas no Diário de Pernambuco e oito (15,6%) no Jornal do Commercio. As cidades 

da Região Metropolitana, excetuando Recife, foram tema de notícia em cinco (9,4%) 

retrancas no DP e em uma (2%) no JC. Outros é uma categoria residual sobre temas 

históricos, seminários, matérias leves sobre política, eleição legislativa, etc. que 

separadas não justificam a criação de uma categoria de análise por falta de importância 

explicativa conjugada com a insuficiência numérica. As notícias sobre o judiciário 

compreendem as decisões judiciais sobre propaganda e a briga jurídica entre os 

candidatos no campo jurídico. Importante notar que os dois jornais não propõem temas 

para o debate, repercutindo apenas as propostas dos candidatos através do guia eleitoral. 

Esse tipo de notícia foi contemplada com a categoria Agenda dos Jornais que aparece 

apenas duas (3,8%) vezes no Diário de Pernambuco e nenhuma no JC durante esse 

período.  
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Gráfico 2- Levantamento de Temas - Preâmbulo DP 

 
 
 

 
Gráfico 3 - Levantamento de Temas - Preâmbulo JC 

 

Os dois jornais deram maior visibilidade aos três candidatos que saíram na frente 

nas pesquisas de opinião (IBOPE, 2004): João Paulo, Cadoca e Joaquim Francisco. Foi 

incluída na análise a variável rejeição por ser um parâmetro importante, juntamente com 
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os índices de intenção de voto, para avaliar a percepção pública dos candidatos, já que o 

escândalo político é um acontecimento com grande influência na imagem dos 

envolvidos. O então Governador Jarbas Vasconcelos e o Presidente Lula foram 

incluídos, pois embora não sejam candidatos ambos tiveram papéis importantes no 

pleito, já que Jarbas era governador e o escândalo derivado do Caso Maria do Socorro 

surgiu da perseguição de policiais da Casa Militar do governo estadual responsáveis 

pela segurança do governador. E, Lula quando venceu o pleito em 2002, prometeu a 

retirada das palafitas de Brasília Teimosa, o mote da campanha petista em 2004. 

Importante notar que candidatos como Conde (PHS), Irmão Araújo e Kátia Teles 

(PSTU) não apareceram nenhuma vez nessa primeira parte da análise. Estes agentes 

surgem apenas em rápidos comentários sobre seus guias eleitorais, uma espécie de 

resumo de todos os programas colocados em uma única retranca. Já Sílvio costa (PMN), 

todas as vezes em que ganha visibilidade noticiosa, esta é fruto do tom de deboche 

adotado por Costa em relação aos outros postulantes, como na matéria “Campanha no 

vídeo”, publicada pelo JC, um resumão do Horário Político. 
Num tom mais escrachado, o prefeiturável Sílvio Costa (PMN) criticou seus três 
oponentes melhor colocados nas pesquisas eleitorais. Minimizados a crianças, 
Joaquim Francisco, Carlos Eduardo Cadoca e João Paulo foram satirizados pelos 
personagens Seu Guloso, Seu Festoca e Seu Pinóquio, respectivamente. Sobrou até 
para o jornalista Francisco José, mediador dos debates da TV Globo, nitidamente 
caricaturado na figura do ‘Fico Lelé’. Para formar o quarteto do ‘guia mirim’, Sílvio 
Costa utilizou um dos filhos, dois sobrinhos e um de seus alunos. “Qualquer 
semelhança com os candidatos é mera coincidência”, ironizou o candidato em 
depoimento ao JC. (JORNAL DO COMMERCIO, 19/08/2004) 
 

Dessa forma, os candidatos “nanicos” para conseguirem adentrar no noticiário 

precisam criar fatos que saiam do rotineiro, geralmente se colocam no que Hallin chama 

de zona do desvio. Já os grandes debates da eleição ficam restritos aos três candidatos 

mais bem colocados, seria o que Hallin (1994, p.53-54) denomina de zona da 

controvérsia legitimada. Dentro da análise da cobertura as fronteiras entre as zonas do 

desvio, da controvérsia legitimada e do consenso não foram alargadas em nenhum 

momento.  
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Gráfico 4 - Levantamento de Visibilidade - Preâmbulo DP 

   

 
 

 
Gráfico 5 - Levantamento de Visibilidade - Aparições JC 
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4.3.2 A Troca de Lado 

 O período denominado troca de lado abarca as edições dos jornais pesquisados 

entre os dias 24 de agosto, quando Maria do Socorro surge no guia eleitoral petista 

desmentindo tudo o que havia dito no programa eleitoral de Carlos Eduardo Cadoca 

(PMDB), e o dia 02 de setembro, um dia antes de ser publicada, nos dois jornais, a 

denúncia de que Maria do Socorro teria sido seqüestrada. Nessa fase da pesquisa, o 

caderno de política do Jornal do Commercio publicou 105 textos, enquanto o caderno 

de política do Diário de Pernambuco publicou 138. Nesse momento da cobertura, a 

polêmica envolvendo Brasília Teimosa passa a dominar a pauta dos dois jornais, com o 

DP publicando 20 (14,5%) retrancas sobre o tema, enquanto o JC publicou 28 (26,7%) 

textos sobre a polêmica envolvendo Brasília Teimosa. A explicação para esse domínio é 

o alto grau de noticiabilidade do tema, que possui um alto grau de conflito, envolvendo 

acusações feitas pelo guia petista de tentativa de suborno e exploração da situação social 

precária dos moradores de palafitas por parte do candidato peemedebista, uma 

transgressão das normas que deveriam reger uma eleição, como descreve o texto “João 

Paulo contra-ataca”.  
Na berlinda desde a semana passada, o PT resolveu sair da defensiva, ontem à noite, 
e utilizar todo o tempo disponível do guia eleitoral para mostrar sua versão sobre "A 
verdade de Brasília Teimosa". O tema foi explorado pela coligação do prefeiturável 
Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), na última sexta-feira, mas a peça publicitária 
petista mostrou o inverso, com um novo depoimento de Socorro dos Santos, 
moradora da localidade. Ela foi protagonista do vídeo cadoquista, no qual apareceu 
chorando e criticando a forma como as famílias de lá foram retiradas das palafitas da 
orla. Socorro desmentiu seu próprio depoimento, pediu desculpas e disse ter 
consentido em gravar para o guia do peemedebista sob a promessa de que receberia 
ajuda financeira e jurídica para livrar dois de seus filhos que estão presos.  
(...) As novas declarações de Socorro insinuaram uso da influência do Governo do 
Estado para libertar seus filhos e também envolveu a esposa de Cadoca, Berenice 
Pereira. Segundo Socorro, que também integra a comissão de palafitas, a mulher do 
prefeiturável teria sido a principal responsável no processo de indução de seus 
depoimentos. "Você vai falar que está contra a obra... Eu disse: mas ele (João Paulo) 
não está pagando auxílio moradia? Ela disse: não era melhor as casas? Eu disse: 
claro que era melhor as casas. Mas ele (João Paulo) falou que agora no começo do 
ano a gente vai receber a obra, né. Foi quando veio a proposta. Que eles podiam me 
ajudar economicamente e juridicamente com a posição do meus filhos", contou. 
(JOÃO PAULO, 24/08/2004) 
 

 O JC também dá grande importância ao caso, e publica, assim como o DP, 

matérias sobre a coletiva de imprensa em que a Frente do Recife, coligação pela qual 

João Paulo é candidato, divulga as imagens do novo depoimento e a repercussão do 

incidente na coligação União pela mudança que apoiava Cadoca. A Matéria “Frente 

acusa guia de Cadoca de aliciar ex-moradora de Palafita” narra a versão petista da Troca 

de Lado de Maria do Socorro. 
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Procurada no último sábado pela equipe que faz o guia de TV de João Paulo, 
Socorro afirma, em seu depoimento, ter sido “usada” e que teria procurado a 
coordenação da campanha petista para ser “coerente” com o trabalho que sempre 
desenvolveu no bairro. Segundo o vereador e coordenador da campanha da Frente, 
Dilson Peixoto, Socorro teria sido procurada por uma comissão de moradores de 
Brasília Teimosa que quis saber os “reais” motivos que a levaram a fazer as 
gravações para Cadoca. “A comissão convenceu ela a dizer a verdade”, resumiu. 
(FRENTE, 24/08/2004). 
  

De acordo ainda com o Jornal do Commercio, o depoimento de Socorro teria 

dado novo ânimo à campanha petista como revela o título da matéria “Fita dá novo 

ânimo à Frente enquanto se aguarda a visita de Lula”, publicada também no dia 24 de 

agosto. Na matéria, além do depoimento, a visita do Presidente Lula, que incluiria uma 

passagem pela polêmica localidade de Brasília Teimosa, é citada como trunfo petista. O 

tema perdurará por algum tempo na agenda jornalística. No período denominado Troca 

de Lado são publicadas cinco (3,5%) matérias no DP e quatro no JC (3,8%) sobre a 

visita presidencial.   

A acusação de que a esposa do candidato Cadoca Berenice Pereira subornara 

Maria do Socorro, usando dinheiro e a influência do Governo Estadual, cujos 

integrantes apoiavam a candidatura de seu marido, acirra os ânimos no campo político e 

aumenta o grau de noticiabilidade do caso. A resposta da União pela Mudança parte do 

cientista político Antônio Lavareda, responsável pelo Marketing da campanha de 

Cadoca, que acusa os petistas de baixarem o nível do debate eleitoral, de tentarem 

manipular a imprensa e de ameaçarem os moradores das antigas palafitas. Como 

relatado na matéria publicada no dia 24 de agosto pelo Diário de Pernambuco 

“Lavareda: ‘Gesto de indisfarçada Baixaria’” 
De acordo com Lavareda, a resposta do PT "foi um gesto grosseiro, de indisfarçada 
baixaria", ao "tentar envolver na campanha o nome da esposa de um candidato". E 
prosseguiu: "É uma falta de respeito, uma tentativa de manipular a Imprensa, 
convocando uma coletiva para fins de tática de campanha". 
Embora três moradores da localidade tenham alegado, no guia petista, que não 
sabiam estar gravando para a propaganda de Cadoca, Lavareda reagiu dizendo que 
"todas" as entrevistas foram autorizadas. "João Paulo usa a vulnerabilidade dessas 
pessoas. Todas, todas moram em situação precária, em barracos cujo aluguel é pago 
pela Prefeitura. E elas têm medo de perder até isso", disse o cientista político por 
meio de nota enviada à Imprensa."Pressionadas pela PCR, essas pessoas foram 
submetidas a esse constrangimento no guia eleitoral", completou. (LAVAREDA, 
24/08/2004) 
 

 Já existia, a essa altura dos acontecimentos, um escândalo político uma vez que, 

de acordo com as acusações de lado a lado, uma das coligações teria influenciado de 

maneira ilícita a artesã Maria do Socorro seja através de ameaças quanto à sua futura 

moradia, seja pelo abuso do poder econômico e uso da influência da máquina estadual 
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para libertar os filhos de Maria do Socorro. Mas quem subornou ou coagiu a artesã?  

 

 
Gráfico 6 - Levantamento de Temas - Troca de Lado DP 

 
 

 
Gráfico 7 - Levantamento de Temas - Troca de Lado JC 

 
O tema continua a repercutir nos dias seguintes e a notícia da troca de lado da 

artesã gera comentários de ambos os lados. O então governador Jarbas Vasconcelos 
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acusa o PT de superdimensionar as denúncias feitas pelo PMDB sobre as obras de 

Brasília Teimosa e de realizar uma intervenção urbanística e não social na localidade. O 

governador estaria, de acordo com o JC na matéria “Ataque do PT contra Cadoca 

empurra Jarbas para confronto”, saindo da posição institucional de governador do 

estado para o confronto eleitoral. Além disso, Jarbas avaliava que o episódio não traria 

maiores problemas para a imagem de Cadoca junto ao eleitorado.  
No dia seguinte às acusações exibidas pelo guia eleitoral de João Paulo – o 
depoimento de uma moradora de Brasília Teimosa afirmando ter recebido proposta 
financeira para bater em João Paulo no guia de Cadoca –, Jarbas não se esquivou de 
falar sobre o assunto, em duas ocasiões em que foi abordado por jornalistas. Ele foi, 
ao mesmo tempo, duro e irônico, ao avaliar o ataque petista. Seguindo uma 
estratégia, exigiu que a gestão de João Paulo explique se a obra que realizou em 
Brasília Teimosa “é de cunho social ou uma obra urbanística”.  
“O que tratamos foi de uma questão administrativa. O PMDB disse que a Prefeitura 
está fazendo uma obra urbanística e não social. Em lugar de tirar as pessoas das 
palafitas para dar-lhes uma nova morada, fez uma obra puramente urbanística. 
Inverteu. Até agora o PT não explicou isso, ele tem de explicar. Acho que o PT 
superdimensionou o episódio que, no fundo, não trará mazela para a gente. Temos 
muito tempo para explicar”, avisou Jarbas, ontem à tarde, após uma caminhada na 
Guabiraba, ao lado da vice de Cadoca, Ana Cavalcanti (PP). (ANDRADE, 
25/08/2004) 
 

  O Diário de Pernambuco também publicou a avaliação de Jarbas sobre o 

incidente com a diferença que na interpretação do DP, o governador teria sido mais 

conciliador, ao avaliar que o guia do PT não usou de “baixaria” nas denúncias contra 

Cadoca. Um enquadramento diferente do adotado pelo concorrente. O DP resolveu 

explorar a tensão criada pelo fato de o governador manter uma boa relação com João 

Paulo, adversário político de seu grupo na matéria “Jarbas: petista superdimensiona 

crítica”.  
Jarbas disse que o programa cadoquista terá tempo para explicar o assunto, hoje, 
sem "baixaria". Mas ao mesmo tempo, ele negou que o programa petista tivesse 
usado desse expediente na resposta, como argumentou o marqueteiro da União Pela 
Mudança, Antônio Lavareda. É a segunda vez, em uma semana, que o tom do 
discurso do governador se diferencia do adotado por Cadoca e pelo seu marketing 
político. Na última segunda-feira, Jarbas avaliou não ver como relevante a criação 
de uma secretaria municipal de Segurança Pública, principal mote de Cadoca. "Não 
acho que houve baixaria. Eu vi o programa, e acho que é normal. O programa do 
PMDB de Cadoca sexta-feira foi duro e o do PT respondeu com dureza", destacou. 
(JARBAS, 25/08/2008) 
 

Na matéria vinculada “Divisor de Águas”, publicada no mesmo dia, o DP 

publica a resposta de João Paulo às declarações de Jarbas em que ele refuta a tese da 

superdimensão dada ao caso pelo PT. A matéria sustenta ainda que o depoimento de 

Maria do Socorro foi um divisor de águas naquela eleição por ter obrigado os dois 

candidatos a se confrontarem. Outra matéria que trata do “efeito Brasília Teimosa” nas 

eleições recorre ao fato da localidade de Brasília Teimosa, uma área carente estar no 
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centro das atenções do noticiário político, a matéria “Outra Brasília na Disputa pelo 

Poder”, publicada pelo Jornal do Commercio no dia 29 de agosto e de autoria da 

jornalista Verônica Almeida, aposta no fator interesse humano, destacando a luta dos 

moradores da localidade pela posse de seus terrenos e o acirramento de ânimos da 

militância dos candidatos envolvidos na disputa de versões.   
Considerado polêmico por seu acirramento político, o bairro de Brasília Teimosa foi 
o divisor de águas na campanha à reeleição do prefeito João Paulo (PT). Ontem, 
antes de participar de debate com a Articulação Municipal Pernambucana (AMP), 
João Paulo fez questão de frisar que o tom adotado pelo guia eleitoral do seu 
principal adversário, Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), na última sexta-feira, 
"mudou a conjuntura política da cidade" por conta da sua "linha ofensiva". Mesmo 
jogando com as declarações do governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), que 
considerou a resposta petista "superdimensionada", João Paulo imprimiu um tom 
sério no discurso para dizer que, a partir de agora, a reação petista será de acordo 
com a ação dos oponentes. (DIVISOR, 25/08/ 2004) 

 

Palco da principal polêmica da campanha eleitoral nas últimas semanas, Brasília 
Teimosa tem se aproximado cada vez mais do clima político da sua irmã famosa, a 
capital do País. Assim como a Brasília do Distrito Federal, a Teimosa tem disputas 
acirradas em época de eleições e atrai políticos de todas as tendências, embora 
abrigue apenas 1,37% do eleitorado do Recife. De quebra, está entrando pela 
segunda vez na agenda do presidente Lula (ele virá dia 19 próximo), ganhando 
novamente visibilidade nacional. (ALMEIDA, 29/08/2004) 

 

Outro fato interessante dessa fase da análise é o grande número de matérias 

sobre guias eleitorais em ambas as publicações pesquisadas: O DP publicou sete (5,1%) 

matérias e o JC onze (10,5%) sobre o conteúdo dos guias. A razão dessa característica é 

o fato de a “guerra” eleitoral ter se deslocado ainda mais para a tela com os depoimentos 

de Maria do Socorro. Na verdade, o deslocamento da disputa política da praça para a 

tela (RUBIM, 2002) já é uma tendência contemporânea detectada pelos estudos de 

comunicação e política. Contudo, pelo fato dos guias eleitorais terem sido a fonte das 

disputas, as eleições de 2004 no recife teriam ganhado ares de “guerra da 

comunicação”, como é insinuado no texto “Guias de João Paulo e Cadoca travam guerra 

da comunicação”, publicado pelo JC no dia 26 de agosto de 2004. 
Após uma primeira semana morna na guerra dos programas eleitorais gratuitos na 
TV dos prefeituráveis do Recife, ontem os candidatos melhor colocados nas 
pesquisas abriram a artilharia verbal contra seus opositores. No confronto direto João 
Paulo (PT) x Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), foi a vez do peemedebista contra-
atacar na batalha das palafitas de Brasília Teimosa. Mesmo com menos tempo para 
munição, Joaquim Francisco (PTB) e Sílvio Costa (PMN) mostraram poder de fogo 
contra seus principais adversários. (TOLEDO, 26/08/2004) 
 

 A guerra jurídica por direitos de respostas e pela retirada ou manutenção do 

depoimento da artesã faz aumentar o número de notícias sobre o judiciário, o Diário 

publica cinco (3,5%) matérias sobre a guerra jurídica entre as coligações que sustentam 
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Cadoca e João Paulo, já o Jornal do Commercio publica onze (10,5%) matérias sobre o 

mesmo assunto. Entre as brigas jurídicas mais comentadas nas publicações pesquisadas 

estão a disputa pelo direito de resposta da esposa do candidato Cadoca e a tentativa da 

coligação União pela Mudança de retirar o depoimento da artesã Maria do Socorro do 

ar.  As pesquisas de opinião ganham grande destaque no DP com trinta e oito retrancas 

(27,5%) enquanto no JC foram apenas duas (1,9%). Entre os dias 28 e 31 de agosto, o 

Diário de Pernambuco publica uma série de pesquisas eleitorais relativas a eleições das 

cidades de Caruaru, Recife, Olinda e Jaboatão por isso o grande números de textos 

sobre o tema. 

Os candidatos mais bem colocados, de acordo com a pesquisa de intenção de 

voto do Ibope (2004a) continuaram a ser também os que tiveram maior visibilidade nos 

jornais pesquisados. Analisando as pesquisas de intenção de voto, percebe-se que João 

Paulo oscilou oito pontos percentuais, atingindo 42% das intenções de voto, enquanto 

Cadoca estacionou nos trinta pontos. Joaquim teve um decréscimo de oito pontos entre 

uma pesquisa e outra. A conclusão que pode ser tirada é que João Paulo cresceu ao tirar 

pontos de Joaquim. A estagnação de Cadoca não pode ser vista como efeito da disputa 

pela verdadeira versão sobre o caso Maria do Socorro, uma vez que sua rejeição 

aumentou em apenas 2%, portanto dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 4% 

para mais ou para menos (IBOPE, 2004a, p.2), embora a rejeição de João Paulo tenha 

caído de 35% para 30%.  

Joaquim Francisco, mesmo caindo nas pesquisas e longe da principal polêmica 

das eleições, continua a ter sua movimentação eleitoral tão pautada quanto a de João 

Paulo e Cadoca. Dessa forma, Joaquim Francisco é tema de nove matérias (6,5%) no 

Diário de Pernambuco e 11 (10,5%) no JC. Enquanto Cadoca aparece dezesseis vezes 

(11,6%) no DP e dez (9,5%) no JC, e João Paulo tem dez (7,3%) aparições no DP e 

doze (11,4%) no JC. Jarbas, por seu apelo institucional como governador do Estado e 

seu apoio a Cadoca, aparece em catorze (10,1%) oportunidades no DP, mas em apenas 

duas (1,9%) no JC, e o presidente Lula, em função de sua possível visita ao Recife, teve 

oito (5,8%) matérias citadas a seu respeito no DP e quatro (3,8%) no JC. 
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Gráfico 8 - Levantamento de Visibilidade - Troca de Lado DP 

 
 
 

 
Gráfico 9 - Levantamento de Visibilidade - Troca de Lado JC 
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4.3.3. A Vítima 
Essa parte da análise compreende a cobertura realizada entre os dias 03 de 

setembro de 2004, dia em que foi publicada a suspeita de seqüestro e agressão de Maria 

do Socorro, e 16 de setembro de 2004, um dia antes da publicação da perseguição 

realizada por policiais da Casa Militar do governo estadual ao advogado da artesã. O DP 

publicou 156 retrancas nesse período, enquanto o JC publicou 147 textos. A partir, 

desse ponto, a artesã passa a ser vista como vítima de perseguição política, causando 

enormes estragos na imagem do candidato Cadoca. A artesã é socorrida por dois 

meninos que a encontraram em um mangue próximo à região central do Recife como 

relatado no texto “Dona Socorro denuncia seqüestro e agressão”. 
O Grupo de Operações Especiais (GOE) tem, desde ontem à noite, a missão de 
esclarecer mais um suposto crime de seqüestro de especial interesse da sociedade. A 
Delegacia da Mulher registrou, à noite, a queixa de espancamento e seqüestro de 
dona Maria do Socorro dos Santos, a ex-moradora das palafitas de Brasília Teimosa, 
que se tornou pivô da disputa eleitoral entre os guias de campanha dos candidatos 
Carlos Eduardo Cadoca e João Paulo. Pela característica do suposto crime, a 
atribuição foi assumida pelo GOE, que conduziu Socorro para exames no Instituto 
Médico Legal (IML) e passa a cuidar da sua segurança. Dona Socorro dos Santos 
chegou à Delegacia da Mulher, por volta das 19h20, conduzida por advogados do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos, traumatizada, chorando e com a roupa 
com traços de lama. Ela havia, pouco antes, solicitado por telefone ajuda a 
assistentes sociais que trabalham na região de Brasília Teimosa, depois de ser 
libertada por dois menores viciados em cola, que a encontraram no mangue do 
Cabanga. (DONA, 03/09/2004) 
 

A polícia cogita ainda que a agressão tenha sido trabalho de profissionais, 

aumentando a possibilidade de que Maria do Socorro tenha sido vítima da perseguição 

política como publicado na matéria “Indícios apontam para ação de ‘profissionais’” 

publicada no dia 03 de setembro de 2004.  
A forma como dona Maria do Socorro dos Santos contou ter sido deixada amarrada 
no mangue do Cabanga revela que a ação teria sido feita por profissionais. O modelo 
é conhecido como Ventral e consiste em amarrar os braços por trás das pernas, 
deixando a pessoa na posição agachada, impedindo que ela consiga andar ou se 
levantar. A vítima fica então agachada ou deitada, e completamente imobilizada. 
Dona Socorro teria ficado, ainda, coberta por vegetação de mangue e passado toda a 
tarde no local, quando foi descoberta por dois meninos de rua que foram para lá 
cheirar cola. Reticentes, eles só atenderam ao choro da mulher após algum tempo. 
(INDÍCIOS, 03/09/2004) 

 
 As reações dos candidatos foram sondadas no mesmo dia da agressão, enquanto 

os mesmos realizavam atos de campanha. Na matéria, “Notícia pega candidatos de 

surpresa”, João Paulo diz lamentar a agressão à artesã, e diz que pretende esperar que a 

polícia conclua as investigações e não vai acusar ninguém enquanto o caso não for 

solucionado. Já Cadoca preferiu não entrar em detalhes sobre a agressão, dizendo que 

sabia muito pouco sobre o crime. Perguntado sobre o impacto desse fato na sua 
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campanha, o candidato peemedebista teria tentado se esquivar da pergunta de acordo 

com o texto “Cadoca evita entrar na polêmica” publicado pelo DP. O texto enquadra 

Cadoca em uma posição pouco confortável com a notícia e a pergunta do repórter.   
O candidato da União pela Mudança, Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), não quis 
polemizar ao falar sobre a agressão sofrida pela artesã Socorro dos Santos, moradora 
de Brasília Teimosa que foi pivô do até agora mais tenso momento envolvendo os 
prefeituráveis do Recife. Cadoca limitou-se a dizer que sabia pouco sobre o caso. 

  "Tomei conhecimento (da agressão) quando cheguei aqui (em uma caminhada no 
bairro do Vasco da Gama). Soube que houve um problema e ela foi para uma 
delegacia. Não sei do que se trata nem do que ela disse", declarou o candidato. 
Questionado sobre a possibilidade de a violência sofrida por Socorro ser utilizada 
por seus adversários para atacá-lo, o peemedebista esquivou-se, respondendo 
"Como? Ela está prestando depoimento, não é? Não sei". (CADOCA, 03/09/2004) 

 

 O caso Maria do Socorro perde espaço nesse período: o JC publicou catorze 

(9,5%) matérias sobre o caso e o DP publicou dez (6,3%). A razão dessa diminuição é 

que como a polícia não divulgou muitos avanços na agressão da artesã Maria do 

Socorro, o caso terminou esfriando por alguns dias. E novas polêmicas surgiram durante 

esse período como a visita de Lula, que foi alvo de críticas dos adversários do PT, pelo 

fato da vinda á capital pernambucana ser feita em plena eleição, pela disposição de Lula 

em inaugurar em visitar as obras do aeroporto, feitas em parceria com o governo 

estadual; e visitar Brasília Teimosa, o centro da polêmica eleitoral, podendo favorecer a 

candidatura de João Paulo. A visita de Lula foi tema de oito (5,5%) matérias no DP e 

sete (4,7%) no JC. Outro tema polêmico foi a disputa entre João Paulo e Cadoca pela 

paternidade da meia-passagem aos domingos. Na Região Metropolitana do Recife, as 

passagens custam, nos domingos, metade do preço praticado nos demais dias da 

semana. O PT prega que a idéia partiu da administração da capital, enquanto o governo 

do Estado, comandado por aliados de Cadoca, defendiam que a medida é de sua autoria.  

Uma possível desistência de Joaquim Francisco de continuar na disputa pela 

prefeitura por falta de fundos do PTB para financiar a campanha também foi um tema 

explorado nesse período. O Diário de Pernambuco publicou nove (5,75%) textos sobre 

o caso enquanto o JC publicou três (2%). Por fim, o papel das equipes de comunicação 

de João Paulo, liderada por Duda Mendonça, e Cadoca, comandada por Antônio 

Lavareda, foram um tema com certo destaque durante essa fase da cobertura com nove 

(5,75%) textos publicados pelo DP e quatro pelo JC (2,7). Ou seja, houve vários temas 

agendados durante períodos de tempo relativamente curtos que desviaram um pouco a 

atenção do caso Maria do Socorro. 

O judiciário teve muitas notícias publicadas a seu respeito, a grande maioria 
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delas ligadas a decisões sobre o caso Maria do Socorro. Foram quinze (9,6%) 

publicadas pelo DP e doze (8,2) pelo JC. A disputa pelo direito de resposta de Berenice 

Pereira no guia do PT para se defender das acusações de suborno foi um dos temas mais 

explorados relativos ao judiciário pelas duas publicações. Um efeito importante da 

cobertura ao caso Maria do Socorro a ser destacado é a diminuição da visibilidade de 

outros candidatos de carreira política bem-sucedida em função do alto grau de 

noticiabilidade da polêmica gerada pelo caso. Um indício desse fato é a reclamação feita 

por Raul Jungmann (PPS) durante o lançamento do seu programa de governo, em 

matéria de título “Jungmann critica ‘fulanização’ do debate”, publicada no dia 09 de 

setembro pelo Jornal do Commercio; em que o candidato reclama que falta debate sobre 

os problemas da cidade.  
Críticas à troca de farpas entre os candidatos majoritários que lideram as pesquisas 
de intenção de voto e à falta de ações estruturadoras dos últimos prefeitos do Recife. 
Foi o que mais se ouviu, ontem, no lançamento do programa de governo do 
prefeiturável pelo PPS, Raul Jungmann, no Plenarinho da Câmara do Recife. 
Entre uma proposta e outra, tanto Jungmann quanto a sua vice, Socorro Ferraz, e 
ainda o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, batiam no que 
chamaram de “falta de rumo” da cidade e “fulanização” do debate eleitoral, na atual 
campanha. 
“Enquanto o Recife pede socorro, eles discutem o que uma humilde moradora de 
Brasília Teimosa, chamada Socorro, disse”, bateu Jungmann, fazendo um trocadilho 
sobre a polêmica gerada pela exposição da ex-habitante de palafitas Socorro dos 
Santos nos guias de João Paulo (PT) e Carlos Eduardo Cadoca (PMDB). 
(JUNGMANN, 09/09/2004) 
 

É importante notar que os jornais começam a descolar sua cobertura do HPEG 

com doze (7,7%) notícias sobre o tema publicadas pelo DP e treze (8,8%) pelo JC, 

deslocando a cobertura para as atividades de rua dos candidatos, um sinal de que 

quando o dia da votação vai se aproximando os candidatos passam a aumentar suas 

atividades fora dos estúdios de gravação. As atividades de campanha foram retratadas 

em trinta e quatro matérias (21,8%) pelo Diário de Pernambuco e em vinte e quatro 

(16,3%) pelo JC. 
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Gráfico 10 - Levantamento de Temas - A Vítima DP 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 11 - Levantamento de Temas - A Vítima JC 
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João Paulo, Cadoca e Joaquim Francisco continuaram a dominar o noticiário. 

Joaquim Francisco e sua coligação foram tema de quinze (9,7%) matérias no DP e de 

dezesseis (10,8%) no JC. Contudo, essa visibilidade foi concedida sob um 

enquadramento negativo, ligado à possibilidade de desistência do candidato de 

concorrer ao governo municipal por falta de dinheiro para realizar a campanha. João 

Paulo obteve dezessete (10,9%) aparições no DP e dezoito (12,25%) no JC. Enquanto 

Cadoca teve 25 (16%) matérias publicadas a seu respeito no DP e catorze (9,5%) no JC. 

Não havia um enquadramento que favorecesse Cadoca ou João Paulo de forma 

sistemática. Embora o crescimento de João Paulo em todas as pesquisas, já o 

enquadrasse de forma favorável, fazendo com que petista tentasse interpretar qualquer 

tentativa de crítica do adversário como desespero como na matéria “Cadoca aumenta 

artilharia contra PT”, publicada pelo Diário de Pernambuco. 
O prefeito e candidato à reeleição, João Paulo (PT), afirmou ontem que o candidato 
do PMDB e seu principal adversário, Carlos Eduardo Cadoca, teme ser derrotado no 
primeiro turno, por isso, segundo ele, o guia da União pela Mudança "está batendo 
forte". "Eles (do PMDB) agora vão entrar no ataque. Estão vislumbrando a 
possibilidade de ganharmos no primeiro turno e aí saia de baixo", declarou João 
Paulo. (BESSA, 08/09/2004) 
 

Nesse período, o efeito Maria do Socorro começa a interferir nos resultados das 

pesquisas de intenção de votos, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Ibope (2004b, 

p.7) no dia 15 de setembro. João Paulo sobre para 44% das intenções de votos, um 

aumento de dois pontos, dentro da margem de erro da pesquisa, enquanto as intenções 

de voto de Cadoca caem para 26%, um decréscimo de quatro pontos. Joaquim Francisco 

estanca seu declínio nas pesquisas, aumentando suas intenções de voto em um ponto 

percentual, ainda dentro da margem de erro. Contudo, a observação das intenções de 

voto ainda pode ser enganosa, uma vez que todas as oscilações aconteceram dentro da 

margem de erro da pesquisa de quatro por cento (IBOPE, 2004b, p.2).  

A análise das intenções de voto conjugada ao índice de rejeição dos candidatos 

fornece pistas fornece pistas mais confiáveis. Cadoca viu sua rejeição aumentar de 22% 

para 29% (IBOPE, 2004b, p.15), um acréscimo de sete pontos percentuais, portanto 

acima da margem de erro. João Paulo apresenta uma tendência de queda acentuada no 

seu índice de rejeição de 30% para 28%, uma diminuição de dois pontos percentuais, 

Contudo o petista confirma a tendência de queda, já que na pesquisa publicada em 20 de 

junho (2004, p.15) João Paulo apresentava em rejeição de 35%. Joaquim, que estava 

fora da polêmica, aumenta sua rejeição de 21% para 22%, dentro da margem de erro. 

Não é possível afirmar com toda a certeza que a população criou antipatia por Cadoca 
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devido ao caso Maria do Socorro. Mas os resultados das pesquisas são indícios que 

devem ser levados em conta.  

 

 
Gráfico 12 - Levantamento de Visibilidade - A Vítima DP 

 
 

 

 
Gráfico 13 - Levantamento de Visibilidade - A Vítima JC 
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4.3.4 A Perseguição 
Essa fase da cobertura abrange as edições dos jornais pesquisados entre dias 17 

de setembro de 2004, dia da publicação da perseguição de policiais ao advogado de 

Maria do Socorro e 03 de outubro de 2004, dia anterior à publicação dos resultados das 

eleições pelos dois jornais. O caderno de política do Diário de Pernambuco publicou 

244 retrancas nesse período, enquanto o JC publicou 260. O alto número de textos é 

fruto da proximidade das eleições municipais realizadas em todo o país. O período 

abordado agora pode ser considerado a reta final do pleito. A perseguição dos policiais 

ao advogado Dominici Mororó impediu qualquer reação da equipe do candidato do 

PMDB. Um fato estranho na cobertura foi a ausência da perseguição na capa do jornal 

Diário de Pernambuco, no dia seguinte ao fato (17/09).  

Os dois jornais passaram a cobrir ostensivamente os desdobramentos do caso. O 

DP publicou quarenta e quatro textos (18%) textos sobre o caso Maria do Socorro 

enquanto o JC publicou sessenta e um (23,5%). Acontece o efeito de agenda chamado 

de acumulação, que é o poder dos meios de comunicação quando atuando em 

consonância de dar pistas ao público daquilo que merece entrar na sua agenda. Ou nas 

palavras de Thompson (2002, p.101) começa o fenômeno chamado de midiatização 

ampliada.  
Quando a evidência é impelida para o domínio público dessa maneira, ela pode se 
tornar uma fonte séria de embaraço para os indivíduos em questão e tornar muito 
difícil sustentar suas negações públicas. Ademais, uma vez acessível à mídia, a 
evidência desse tipo muito provavelmente será reproduzida em numerosas ocasiões, 
pois o material apresentado por um jornal, por exemplo, geralmente será 
reproduzido por outros jornais e outros meios. Através desse processo de 
midiatização ampliada, a evidência pode circular rápida e amplamente, alimentando 
as chamas de um escândalo que, apesar das tentativas de limitar seu prejuízo, pode 
facilmente fugir ao controle. (THOMPSON, 2002, p.101) 
 

A transgressão passava a contar com provas e suspeito, que definitivamente 

passou a ser o grupo político de Cadoca. O HPEG teve menor influência nesse período, 

uma vez que o caso de perseguição obrigou os jornais a uma cobertura mais agressiva. 

O Diário publicou onze (4,5%) matérias sobre o guia eleitoral, mesmo número do Jornal 

do Commercio (4,2%). A proximidade do pleito faz com que os candidatos gastem 

grande parte das suas energias no contato mais próximo com o eleitor, o que manteve a 

tendência da cobertura, já observada na fase anterior da análise, de se deslocar para a 

rua. O DP trouxe vinte e quatro (9,8%) textos sobre as atividades de campanha dos 

candidatos e o JC publicou quarenta e sete (18%) matérias sobre esses mesmos eventos. 

As decisões do judiciário continuaram sendo noticiadas, pois o campo jurídico é a 
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instância onde grande parte dos conflitos da campanha é resolvida. As disputas jurídicas 

entre os candidatos, e outros assuntos envolvendo a interferência do campo jurídico nas 

eleições, foram tema de dezesseis (6,5%) matérias no DP e vinte e quatro (9,23%) 

matérias no JC.  

 Um tema importante que passa a ser agendado, nesse período, de forma paralela 

ao caso Maria do Socorro é o acordo financeiro entre PT e PTB em que os petistas se 

comprometeram a ajudar financeiramente os trabalhistas, causando um conflito ético, já 

que em muitas cidades os dois partidos eram concorrentes. São levantadas suspeitas de 

que o PTB pernambucano tenha sido “agraciado” com tais verbas.  Foram 11 matérias 

publicadas sobre o tema no DP (4,3%) e 13 (5%) no JC. Talvez se o caso Maria do 

Socorro não tivesse tido tanta repercussão, esse acordo financeiro tivesse uma cobertura 

mais atenta, uma vez que tinha ingredientes para se transformar em um escândalo 

político.  

Outro tema que ganhou certo destaque foi a crise entre João Paulo e Arraes pela 

proximidade do candidato petista com o governador Jarbas Vasconcelos, desafeto 

político de Miguel Arraes. O ex-governador reclamava da falta de uma oposição 

combativa ao governo de Vasconcelos por parte do prefeito petista. A discórdia chegou 

ao seu ápice quando João Paulo considerou que uma possível derrota de Cadoca não 

poderia ser considerada uma derrota de Jarbas. A indisposição entre os dois políticos e 

sua resolução rendeu nove (3,5%) matérias no Diário de Pernambuco e sete (2,7%) no 

Jornal do Commercio. O conflito entre dois políticos notáveis de Pernambuco foi o 

critério de noticiabilidade desse pequeno agendamento. 

Mesmo esses pequenos agendamentos não foram capazes de suplantar o caso 

Maria do Socorro nesse período tal era o grau de noticiabilidade do fato e as proporções 

que o caso da perseguição do advogado Dominici Mororó tomou no contexto eleitoral.  

O advogado que cuidava dos interesses da artesã Maria do Socorro percebeu que estava 

sendo perseguido por um veículo desconhecido, entrando em contato com um amigo 

que era delegado na Delegacia do Jordão. O delegado Antônio Candido montou, então, 

uma barreira para deter os perseguidores descobrindo que os mesmos estavam 

municiados de equipamentos de espionagem, um dossiê sobre o advogado e armamento. 

Além disso, os perseguidores dirigiam um carro com placa fria, e se apresentaram como 

policiais da “Casa Militar” do governo de Pernambuco, em “missão oficial”. As placas 

frias estavam sendo utilizadas com autorização do oficial superior dos três 

perseguidores na Casa Militar. Entre as atribuições desses PM’s está cuidar da 
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segurança do governador do estado.  
Os policiais da Delegacia do Jordão detiveram ontem por mais de 10 horas três 
policiais militares lotados na Casa Militar que seguiam o advogado Dominici 
Mororó, que defende a ex-moradora de Brasília Teimosa Maria do Socorro dos 
Santos. Com os PMs, que usavam dois veículos com placas frias, foram apreendidos 
câmeras fotográfica e filmadora, gravadores e um dossiê com informações 
detalhadas sobre Dominici, parentes e amigos ligados à defesa dos Direitos 
Humanos. Em depoimento na delegacia por volta das 11h, os PMs declararam 
apenas que estavam em "missão oficial". Às 19h53, após informarem que só dariam 
declarações em juízo, o 2º sargento Melquizedek Alves Martins e os soldados Ivan 
Bezerra da Silva e Adalberto Leandro do Nascimento foram liberados e voltam hoje 
ao expediente na Casa Militar, que cuida da segurança do Palácio do Governo. 
(NUNES e LOPES, 17/10/2004) 
 

Oficialmente, o caso foi explicado como uma investigação do Grupo de 

Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil que contava com apoio dos PM’s lotados 

na Casa Militar do governo do estado. As explicações oficiais ficaram por conta do 

delegado Antônio Barros que assumiu toda responsabilidade pelo ocorrido. De acordo 

com Barros, os policiais participavam de uma investigação sobre a veracidade do 

espancamento sofrido por Maria do Socorro no dia 02 de setembro de 2004. A policia 

desconfiaria de que a agressão à artesã tenha sido forjada com fins políticos, daí a 

perseguição que faria parte da investigação do caso. Esse tipo de investigação, segundo 

a matéria “GOE põe caso Socorro sobre suspeita” (CARVALHO, 17/09/2004), contaria 

com a participação de PM’s lotados na 2ª sessão da Polícia Militar e não com os lotados 

na Casa Militar, já que esse tipo de trabalho não consta das atribuições legais desses 

PM’s. O delegado, no entanto, justificou sua escolha com base no maior preparo e 

melhor equipamento dos policiais da Casa Militar. O enquadramento adotado em 

relação ao delegado foi o da suspeição. Por meio de recursos textuais são feitas deixas 

sobre a veracidade do discurso do delegado, nada de incomum para os padrões 

jornalísticos, já que numa situação desse tipo é preciso mais do que nunca manter uma 

posição crítica em relação às fontes de informação.  
JC – Mas a Casa Militar tem competência legal para fazer a investigação de um caso 
policial que não envolva diretamente autoridades do Estado? 
BARROS – Realmente não estaria dentro das atribuições dela fazer esse tipo de 
investigação. Por isso ela não aparece quando a gente divulga o resultado do 
trabalho. Mas essa não é a primeira, a segunda, nem a última vez que nós 
trabalhamos em conjunto. 
JC – Que outras investigações então foram feitas pelo GOE com o apoio da Casa 
Militar? 
BARROS – Bom.. tem umas parcerias que ainda estão em andamento. 
JC – Mas que casos já foram resolvidos com a ajuda do serviço reservado da Casa 
Militar? 
BARROS – (Fica pensando por vários minutos...) Teve um estouro de um 
cativeiro... O ano eu não estou bem lembrado... Acho que foi em Abreu e Lima, 
quando a gente descobriu um pessoal de Berg (seqüestrador Rosemberg Ramos da 
Silva). (JORNAL DO COMMERCIO, 17/09/2004, grifo nosso) 
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Como o caso aconteceu às 10h do dia 16 de setembro, as equipes dos jornais 

pesquisados puderam recolher os depoimentos de políticos das duas coligações: a Frente 

do Recife e a União pela Mudança.  O governador Jarbas Vasconcelos alega 

desconhecer as ações dos policiais da Casa Militar. Vasconcelos argumenta que é 

comum os policiais que cuidam da segurança do Palácio das Princesas se envolverem 

em operações policiais sem seu conhecimento. Apesar de o governador confessar que 

vinha acompanhando o, de acordo com suas palavras, nebuloso caso de seqüestro e 

agressão a Socorro, Vasconcelos garante que conhecia apenas as ações em que o GOE 

se envolvia, desconhecendo completamente o envolvimento da Casa Militar no caso, 

mesmo sendo consultado pelo chefe da Polícia Civil, Aníbal Moura em algumas 

ocasiões. Muito curiosa é a fala do governador em que ele pede paciência aos jornalistas 

para compreender a situação ao invés de pedi-lo ao púbico, uma prova do poder de 

mediação desses profissionais. Um bom exemplo é a matéria “Jarbas não sabia de 

espionagem” publicada pelo JC. 
O governador ainda pediu a compreensão dos jornalistas para o entendimento de que 
ele não se envolve com alguns “problemas” que estão sob a gerência da Casa 
Militar. E esclareceu que, salvo as comunicações que lhes são encaminhadas sob a 
rubrica de “confidencial” e “reservado ao governador” – como a visita de ministros 
ou algum tipo de protesto –, nos demais, nem toma conhecimento. “Se o Serviço de 
Inteligência é requisitado para outras coisas não é do meu conhecimento. Não fico 
procurando saber. Iran (Pereira, chefe da Casa Militar) nem me comunica.” 
(ANDRADE, 17/09/2004) 
 

 A cobertura exaustiva dos dois jornais à perseguição do advogado no dia 

seguinte ao fato (o DP publicou cinco retrancas sobre o acontecimento e o JC doze) fez 

um mapeamento das reações de todo o campo político pernambucano. O DP apresentou 

uma cobertura um pouco mais tímida com menos retrancas e sem dar ao fato o 

privilégio de figurar na capa, mas apresentou uma cobertura maior do que o normal. O 

Diário possui uma equipe menor do que a do Jornal do Commercio, mas de acordo com 

o editor 2 os dois fatores que teriam pesado realmente na menor cobertura do fato pelo 

Diário foi o espaço editorial do Jornal do Commercio, bem maior que aquele que o 

Diário tinha à sua disposição, e o fato de o Caso Maria do Socorro não ter sido tratado 

como prioridade editorial naquele momento. O Diário, de acordo com o entrevistado, 

passava por uma crise financeira naquele momento, e sofreu um corte na quantidade de 

papel disponível para os textos. Se o caso tivesse sido considerado prioritário 

editorialmente, o jornal poderia, segundo o editor 2, deslocar papel de outras editorias 

para o caderno de política.  

Esse momento foi interpretado pelo campo jornalístico como um momento de 
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virada, que a partir desse acontecimento o contexto mudaria; por isso a cobertura 

exaustiva. Os momentos de virada são de grande importância no jornalismo político. 

Não os captar é o equivalente a levar um furo, a ficar para trás (MARTINS, 2006, p.68 

– 69). Por isso além de noticiar o fato, foi preciso recolher o máximo de informação 

possível devido às expectativas mútuas geradas pela concorrência entre os jornais. Essas 

expectativas pregam que cada jornal tem que publicar tudo o que seu concorrente 

publicar e mais um pouco. Voltando aos depoimentos recolhidos, o JC em sua cobertura 

do caso, no dia 17 de setembro, ao retratar as reações assumiu uma posição contestadora 

em relação aos aliados de Cadoca. Na seqüência da retranca retratando a reação de 

Jarbas é publicada uma matéria de título “Cadoca engrossa o coro do ‘nada sei’”. Uma 

continuação do texto em que Jarbas afirmava que desconhecia as ações dos policiais da 

Casa Militar. 
A reação do candidato Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) ao ser abordado sobre o 
flagrante dos PMs engrossou o coro do “nada sei”, que soou durante todo o dia, no 
Palácio das Princesas e na aliança governista. Na chegada à casa de recepções Blue 
Angel, ontem à noite, para o lançamento de seu programa de Governo, e depois de 
ter escalado o coordenador-geral da campanha, Chico de Assis, para falar sobre o 
ocorrido, Cadoca resumiu em “não há fatos novos”, em relação ao que foi dito por 
Chico. Tudo que o coordenador de campanha do peemedebista disse foi: “O fato 
está sob investigação, não tenho detalhes sobre essa história e estamos tão surpresos 
quanto qualquer outra pessoa”. (CARVALHO, 17/09/2004) 

 
 A suspeita que se podia levantar a partir daí era o uso da máquina administrativa 

estadual para a conquista do poder político. Estava configurado, de acordo com a 

tipologia proposta por Thompson, um escândalo político de poder. Uma vez que o uso 

da estrutura de segurança pública tenha realmente sido utilizado pode se dizer que 

houve uma afronta às regras do jogo democrático. Aqui se coloca a questão do governo 

secreto, estruturas de poder que não estão expostas ao princípio da publicidade. (KANT, 

2006)  
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Gráfico 14 - Levantamento de Temas - Perseguição DP 

 

 
Gráfico 15 - Levantamento de Temas - Perseguição JC 

  

O fato gera reações enérgicas de entidades da sociedade civil e de candidatos de 

outras coligações. O presidente da seção pernambucana da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB-PE), Júlio Oliveira, considerou o fato “uma agressão ao estado direito” e 

uma afronta à constituição. Já o deputado Roberto Leandro (PT), então presidente da 



 161

Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 

comparou a perseguição aos expedientes utilizados na época da ditadura, como relatado 

na matéria “Entidades repudiam ação da Polícia Militar”. 
O caso de investigação do advogado de Maria do Socorro dos Santos, Dominici 
Sávio, foi comparado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-
PE), Júlio Oliveira, ao um ato de "rasgar a Constituição". Segundo ele, todos os 
direitos de individualidade do cidadão e exercício da atividade de advogado foram 
feridos. "É um caso típico de arapongagem. É uma agressão à sociedade e ao estado 
de direito", disse.  
(...) A Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa também promete acompanhar de perto o desenrolar do inquérito 
criminal. O presidente da entidade, o deputado Roberto Leandro (PT), que ontem 
esteve na Delegacia do Jordão, comparou a atividade dos três PMs detidos às 
práticas vigentes na Ditadura Militar. "Essa é uma prática que acreditávamos que 
havia acabado. Isso nos lembra o DOI-Codi", disse. (ENTIDADES, 17/09/2004) 
 

Gomis (1991) defende que é mais notícia aqueles fatos que geram mais 

comentários não só entre a recepção, mas também entre as pessoas envolvidas, 

instituições governamentais, políticas etc., o que gerará mais notícias e mais 

comentários. “O comentário faz mais intenso e duradouro o efeito da notícia” (GOMIS, 

1991, p.14, tradução nossa), e permite assim o agendamento prolongado de um tema. 

Esses comentários de reprovação dão começo ao que Thompson (2002, p.48) chama de 

discurso infamante que tem como objetivo repreender os envolvidos na transgressão 

moral geradora do escândalo. O caso da perseguição fez de Cadoca e seus aliados os 

alvos desse discurso que foram consideravelmente ampliados pelo fato de figurarem na 

agenda midiática ganhando existência pública. 
...ao usar os meios de comunicação tais como materiais impressos (jornais, revistas, 
panfletos, etc.), ou meios eletrônicos (desde rádio e televisão até internet), os 
indivíduos podem expressar o opróbrio de maneira que, em virtude do próprio meio, 
confiram às falas o status de atos de fala públicos: esses são atos de fala que, graças 
à natureza do meio, circulam em uma esfera que não está mais restrita ao tempo e 
espaço. Esses atos de fala midiáticos não se restringem mais aos contextos espaço-
temporais dentro dos quais as transgressões originais tiveram lugar, mas são 
acessíveis a muitas pessoas – potencialmente milhões de pessoas – para serem 
vistas, ouvidas ou lidas. Escândalos midiáticos, por sua própria natureza, não são 
casos localizados. Quando um escândalo vem à luz, ele pode se espalhar rápida e 
incontrolavelmente porque os atos de fala que sustentam o escândalo podem ser 
transmitidos a longas distâncias instantaneamente (ou de maneira praticamente 
instantânea), e porque as redes de comunicação são tão ramificadas e complexas que 
é extremamente difícil conter revelações prejudiciais. (THOMPSON, 2002, p.48-49) 

 
 A tarefa de administrar a visibilidade do candidato Cadoca se tornava mais 

complicada, a cada discurso infamante publicado nos jornais. No dia seguinte, a 

repercussão do caso continua com várias retrancas, uma demonstração da 

noticiabilidade do tema. A repercussão do acontecimento nos guias eleitorais dos vários 

candidatos e dentro da Assembléia Legislativa do Estado são os destaques das edições 
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do dia 18 de setembro dos dois jornais. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos 

(SHDH), ligada diretamente ao gabinete da República e com status de ministério, 

também entra na polêmica, após entrevista de seu Ouvidor Chefe, Pedro Montenegro, 

concedida ao DP, em que ele acusa falta de interesse das autoridades locais na apuração 

do caso.  
DIARIO DE PERNAMBUCO - O que o Sr. solicitou nos ofícios? 
Pedro Montenegro - Soubemos do fato, que avaliamos ser de extrema gravidade. 
Ainda ontem (quinta-feira) enviamos os expedientes ao governador do Estado e ao 
Ministério Público. Queremos que a participação deste policiais, numa investigação 
extra-oficial sobre um advogado no exercício da profissão, seja apurada com 
providências enérgicas.Solicitamos também que o Governo e o Ministério Público 
dêem garantias de integridade física às vítimas. 
DP - Movimentos sociais, advogados e promotores pedem que o caso seja 
investigado pela Polícia Federal, qual a posição da SNDH sobre o assunto? 
PM - Quem decide sobra a participação da PF é o ministério da Justiça. Confiamos 
no governo de Pernambuco, mas se no decorrer da semana seguinte, percebermos 
que as autoridades não demonstraram interesse em ver este caso gravíssimo 
resolvido, podemos requerer, junto ao ministro Márcio Thomaz Bastos, a 
intervenção da Polícia Federal. (OUVIDOR, 18/09/2004) 
 

 Dentro do campo político, instala-se uma disputa pela instalação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dentro da Assembléia Legislativa de 

Pernambuco. A disputa por uma CPI foi tema da matéria “Oposição quer CPI”, 

publicada no dia 18 pelo Diário de Pernambuco.  
A bancada de oposição da Assembléia Legislativa está se articulando para instalar 
uma CPI que visa apurar a relação do Serviço de Inteligência da Casa Militar com o 
polêmico caso de Brasília Teimosa. A sugestão partiu do deputado estadual Sílvio 
Costa (PMN) e foi anunciada ontem. Na próxima segunda-feira, o líder do PT, 
deputado Isaltino Nascimento (PT), discutirá o assunto durante um almoço com toda 
a bancada.  
Para a CPI ser instalada são necessárias 17 assinaturas. O trabalho de coleta junto 
aos parlamentares teve início ontem. A oposição vai analisar também a utilização de 
outros mecanismos para apurar caso. Segundo Isaltino, eles vão discutir a 
possibilidade de realizar uma audiência pública e formalizar um pedido para que o 
Ministério Público ajude na apuração. (OPOSIÇÃO, 18/09/2004). 
 

 A oposição passa a pressionar por uma CPI e a mesa diretora paralisa os 

trabalhos parlamentares da Assembléia Legislativa, através de um requerimento que 

adia todas as sessões plenárias e reuniões de comissões para que não haja conotação 

eleitoral nos trabalhos parlamentares. O requerimento, de acordo com a Mesa Diretora 

da Assembléia, foi em razão do fato de a Comissão de Direitos Humanos da Casa ter 

marcado para o dia 28 de setembro de 2004, a seis dias das eleições, uma audiência 

pública para discutir a investigação do caso Maria do Socorro, como mostra a matéria 

“Caso da espionagem paralisa a Assembléia” publicada pelo Jornal do Commercio no 

dia 23 de setembro. Um indício do quanto os ânimos estavam acirrados dentro do 

campo político pernambucano a alguns dias da realização da votação para prefeito e 
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vereadores. 
O caso do flagrante de espionagem envolvendo policiais da Casa Militar continua 
acirrando o clima entre governistas e oposicionistas na Assembléia Legislativa. De 
olho na repercussão da audiência pública proposta anteontem pela Comissão de 
Direitos Humanos da Casa – marcada para o próximo dia 28 –, a Mesa Diretora 
entrou em campo e conseguiu aprovar, ontem, um requerimento cancelando todas as 
sessões plenárias e reuniões de comissões na próxima semana. 
De acordo com o presidente da Casa, Romário Dias (PFL), não haverá prejuízo para 
o calendário parlamentar. O trabalho nos gabinetes e departamentos da Assembléia 
será normal. 
Preocupados com as acusações de que a audiência teria um caráter eleitoreiro, já que 
seria realizada a apenas cinco dias das eleições municipais, os oposicionistas 
concordaram com o adiamento e subscreveram o requerimento da Mesa Diretora. As 
sessões plenárias serão retomadas a partir do próximo dia 5 de outubro. (CASO, 
23/09/2004) 
 

O governador Jarbas Vasconcelos e o candidato Cadoca desqualificam a 

proposta da oposição de instalar uma CPI para investigar a perseguição realizada pelos 

policiais da Casa Civil ao advogado Dominici Mororó. Jarbas lembrou escândalos 

envolvendo a administração petista no governo federal que não foram alvos de CPI, por 

obstrução da bancada governista. Enquanto Cadoca acusou o PT de querer instalar uma 

CPI depois de jogar a bandeira da ética no lixo. O governador foi ainda mais longe em 

suas críticas ao comparar a tentativa de instalar uma CPI sobre o caso a práticas 

circenses como evidencia o título da matéria “Jarbas diz que CPI ‘é picadeiro, é circo’”.  
O governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) disse ontem que a proposta do PT de 
fazer uma CPI para investigar o caso da perseguição ao advogado Dominici Mororó 
" é picadeiro, é circo". Trata-se, segundo ele, de uma proposta "puramente 
eleitoreira" que não vai prosperar. O governador deu as declarações em entrevista 
concedida após participar de comício em Olinda, de apoio à candidata Jacilda 
Urquisa (PMDB).  
 “O PT em nível federal não quer CPI. Waldomiro Diniz está aí sem algema e sem 
estar preso. Foi pego na boca da botija roubando e não é preso, não tem CPI, porque 
o PT não quer CPI no plano federal. Quer aqui? Não vamos admitir isso”, afirmou o 
governador. Waldomiro foi assessor do ministro da Casa Civil, José Dirceu, 
exonerado depois que - em fevereiro - foram divulgadas fitas em que ele aparecia 
pedindo propina a um banqueiro do jogo de bicho. A gravação era de 2002, quando 
Waldomiro dirigia a Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). A tentativa de 
criação de uma CPI no Congresso para investigar o caso foi derrotada pelos partidos 
aliados do Governo. (JARBAS, 21/09/2004) 

 
 Com a intensificação das atividades de rua dos candidatos na reta final da 

campanha, os candidatos buscam realizar os seus eventos em Brasília Teimosa. A visita 

mais comentada foi realizada pelo presidente Lula em companhia do prefeito e 

candidato João Paulo. É preciso lembrar que a promessa de Lula de retirar os moradores 

das palafitas ainda antes de tomar posse como presidente foi o início da polêmica 

eleitoral de 2004. O Diário de Pernambuco dedicou 11 (4,3%) retrancas à visita de Lula, 

enquanto o JC dedicou 13 (5%) retrancas. A visita do presidente foi amplamente 



 164

repudiada pelos seus opositores no estado, pois muitos viam acentuada conotação 

eleitoral nesse ato. E para acirrar ainda mais os ânimos, Lula visitou a localidade que se 

transformou no pomo da discórdia política nas eleições recifenses em 2004. Apesar de 

afirmar que não veio fazer campanha para João Paulo, foi difícil para Lula esconder o 

clima de campanha, de acordo com a matéria “Lula rebate críticas a sua visita”.  
Apesar de todo o clima de campanha eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva tentou afastar qualquer tipo de conotação político-eleitoral na rápida visita ao 
Recife, ontem, para conhecer o novo Aeroporto Internacional dos Guararapes, a 
estação do metrô da Imbiribeira, que será inaugurada no próximo mês, e as obras do 
Conjunto Habitacional do “Casarão Cordeiro”, onde estão sendo construídas 760 
casas para as famílias das palafitas de Brasília Teimosa e da Torre, e as que moram 
na Vila Vintém. 
Depois de ajudar uma ex-moradora das palafitas a assentar um tijolo – em uma cena 
típica de campanha –, Lula rebateu as críticas dos que consideraram essa visita 
eleitoreira, entre eles o governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), que não foi e nem 
enviou nenhum representante de seu estafe para recepcioná-lo. (BORGES, 
20/09/2004) 
 

 Cadoca também realiza um ato posteriormente em Brasília Teimosa. O 

candidato realiza uma caminhada na localidade ao lado do governador Jarbas 

Vasconcelos e outros aliados. Cadoca aproveita a ocasião para fazer críticas ao modo 

como a população de Brasília Teimosa vem sendo tratada pelo adversário petista e para 

reivindicar sua ligação política com as lutas da localidade, como relatado pela matéria 

“Cadoca faz caminhada no cartão-postal petista”, publicada no dia 25 de setembro, no 

Diário de Pernambuco. 
Cartão-postal da administração petista, Brasília Teimosa foi ocupada no início da 
noite de ontem por cerca de cinco mil militantes, segundo os organizadores da 
coligação União Pela Mudança, que prepararam o terreno para a caminhada do 
candidato a prefeito Carlos Eduardo Cadoca (PMDB). Acompanhado pelo 
governador Jarbas Vasconcelos e o vice-governador Mendonça Filho, além do ex-
ministro Gustavo Krause e alguns candidatos a vereador, Cadoca chegou à 
comunidade às 19h50 e percorreu 2,5 quilômetros em 45 minutos. No final, 
satisfeito com o evento, mandou um recado direito ao seu principal adversário, o 
prefeito João Paulo (PT). "Brasília Teimosa se afirmou pelas suas lutas e eu tenho 
história aqui, não tem essa coisa de dar grito, nem fazer armações e insinuações 
cavilosas. João Paulo é muito dengoso, muito manhoso, tira aquela ondinha de 
bonzinho e fica com medo de tudo. Tem é que discutir os problemas da cidade e vai 
ter que fazer isso no segundo turno", disse. (CADOCA, 25/09/2004) 

 
 Essa tendência dos candidatos realizarem eventos em Brasília Teimosa próximo 

ao fim das eleições mostra o poder que os meios de comunicação possuem de agendar 

seus atos. Se os candidatos colocaram o caso Maria do Socorro, na pauta, agendando os 

meios de comunicação em um primeiro momento, a proporção dada ao caso pelo campo 

jornalístico passou a agendar os candidatos. Os candidatos quando foram visitar a 

localidade de Brasília Teimosa não o fizeram pensando apenas na opinião dos 

moradores daquela localidade, mas esperavam influenciar também um público mais 
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amplo que ao ter essa prova de força do candidato entre os moradores daquela 

localidade optariam por sua versão do caso. A centralidade que a localidade ganhou 

naquelas eleições era tão grande que mesmo Joaquim Francisco que não estava 

envolvido na polêmica resolveu realizar um ato no local. Esse é o tema da matéria 

“Joaquim Francisco também busca votos na comunidade”, publicada pelo JC no dia 25 

de setembro. 
Depois de João Paulo (PT) e Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), hoje é a vez de o 
candidato do PTB, deputado federal Joaquim Francisco, passar pelo polêmico 
território de Brasília Teimosa. Logo após o debate na TV Jornal, às 15h, Joaquim 
fará uma caminhada e um porta-a-porta na comunidade, ao lado do vereador 
Rogério de Lucca, que disputa a renovação do mandato e tem no bairro um dos seus 
redutos eleitorais. (JOAQUIM, 25/09/2004) 
 

Um fato que deve ser levado em conta é que houve pouca cobrança por parte dos 

jornais em relação a um desfecho para o caso. Contudo, é preciso registrar a matéria 

“Ação da Casa Militar fica sem resposta” (MACHADO, 23/09/2004) publicada pelo JC, 

em que uma série de questionamentos são feitos em relação ao caso, como o fato de a 

prisão dos policiais da Casa Civil ter sido efetuada às 10h, mas o fato de o possível 

convênio entre o GOE e a Casa Militar ter sido revelado apenas às 19h em entrevista do 

delegado Antônio de Barros. 
Uma semana após três PMs da Casa Militar haverem sido flagrados seguindo o 
advogado Dominici Mororó, responsável pela defesa da artesã Socorro dos Santos, 
permanecem sem resposta dois questionamentos, feitos por delegados que 
preferiram não se identificar: por que o Grupo de Operações Especiais (GOE), 
delegacia com um dos maiores efetivos da Polícia Civil, precisou solicitar à Casa 
Militar que seguisse o advogado, e por que, mesmo com o chefe-geral de polícia, 
delegado Aníbal Moura, tendo sido avisado da prisão dos PMs pela manhã não 
resolveu a questão revelando o ‘convênio’ com um simples telefonema? 
(MACHADO, 23/09/2004). 
  

Além de serem os candidatos líderes das pesquisas de opinião, Cadoca e João 

Paulo ganharam maior cota de visibilidade por estarem ligados ao escândalo.  João 

Paulo, que viria a ser reeleito prefeito do Recife, e seus aliados foram tema de vinte e 

cinco matérias no DP (9,7%) e vinte e seis (10,5%) no JC. Cadoca também seguiu 

obtendo grande visibilidade nos dois jornais pesquisados. O candidato e seus aliados 

apareceram como personagem principal em vinte e duas (8,5%) das retrancas publicadas 

pelo DP enquanto no JC surgiram em vinte e quatro (9,2%) situações na mesma ocasião. 

Entretanto, é bom lembrar que o caso Maria do Socorro conferiu ao candidato uma 

visibilidade negativa. Pode-se dizer que a partir da perseguição Cadoca perde o controle 

da sua visibilidade, como postula Thompson (2002) em casos de escândalos políticos. O 

mesmo ocorreu com Joaquim Francisco cujo partido a que estava afiliado na 
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oportunidade (PTB) foi envolvido em um acordo financeiro que levantou suspeitas da 

imprensa nacional. Joaquim Francisco apareceu em onze (4,3%) matérias no DP e em 

vinte e três (8,8%) no JC.  

  Jarbas por estar à frente do governo estadual na ocasião da perseguição ao 

advogado Dominici Mororó também manteve sua visibilidade elevada com dez (3,9%) 

matérias no Diário de Pernambuco. Toda a polêmica envolvendo o presidente Lula e sua 

passagem pelo Recife o transformou numa personagem importante dentro da disputa 

com sete (2,7%) aparições ligadas ao contexto eleitoral do Recife no DP enquanto o JC 

colocou Lula como personagem principal de treze (5%) matérias.  

 

 
Gráfico 16 - Levantamento de Visibilidade - Perseguição DP 
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Gráfico 17 - Levantamento de Visibilidade - Perseguição JC 

 
 

Durante esse período as pesquisas apontam um vigoroso crescimento de João 

Paulo em duas pesquisas na primeira publicada no dia 27 de setembro, o petista sobre 

quatro pontos percentuais, na segunda divulgada no dia 02 de setembro, o candidato 

petista dá um salto de sete pontos percentuais como é possível observar no gráfico. 

Cadoca cai um ponto na primeira pesquisa, em seguida perde três pontos percentuais na 

segunda pesquisa. Na primeira pesquisa, João Paulo retira pontos de todos os 

candidatos, enquanto a campanha de Cadoca parecia estar esfriando, e perdendo o poder 

de reação, acredita-se, em função dos acontecimentos desse período.   
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Gráfico 18 - Intenção de Votos segundo o Ibope 

Fonte: www2.ibope.com.br 
 

 A evolução da rejeição dos candidatos mostra que a rejeição de Cadoca diminuía 

junto com suas intenções de voto na pesquisa publicada pelo Ibope (2004c, p.15) no dia 

27 de setembro, o que pode significar que alguns eleitores de Cadoca tenham migrado 

na última pesquisa, publicada na véspera da eleição, para o voto em João Paulo devido 

ao fato de as pesquisas de opinião já preverem um primeiro turno (FIG 2). Contudo as 

alterações nas intenções de voto e na rejeição do candidato Cadoca variaram dentro da 

margem de erro da pesquisa que é de quatro pontos percentuais. A diminuição nas 

intenções de votos já estava dentro de uma tendência de queda do candidato. A 

diminuição em dois pontos percentuais na rejeição do candidato peemedebista entre as 

pesquisas do dia 15 de setembro e 27 de setembro não indicam uma tendência de queda 

por se tratar de uma mudança de uma pesquisa para a outra e de estar dentro da margem 
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de erro. Além disso, se houvesse uma tendência de queda em sua rejeição não haveria 

tempo suficiente para mudar o quadro eleitoral, já que restava uma semana para a 

realização do pleito. O candidato Cadoca obteve 27,62% dos votos válidos ficando em 

segundo lugar na disputa pela prefeitura.  

 

 
FIG  9 - Capa DP  - 02/10/2004 
Fonte: www.pernambuco.com 

 

 O candidato João Paulo venceu ainda no primeiro turno com 56,11% dos votos. 

Entre a pesquisa publicada no dia 27 de setembro (IBOPE, 2004c, p.7) e a última 

pesquisa publicada na véspera da votação o prefeito reeleito teve uma ascensão de sete 

pontos percentuais de 48% para 55%. A rejeição de João Paulo seguiu a tendência de 

queda registrada desde a pesquisa realizada no dia 20 de junho, caindo mais 4% entre as 

pesquisas publicadas no dia 15 de setembro (IBOPE, 2004b, p.15) e 27 de setembro 

(IBOPE, 2004c, p.15). Há fortes indícios que apontam que o crescimento do candidato 

João Paulo tem ligação com o caso Maria do Socorro, embora não seja possível 

quantificar essa influência é possível dizer que ela existiu.  
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Gráfico 19 - Evolução da Rejeição dos Candidatos 

Fonte – Gráfico organizado a partir de dados retirados de pesquisas realizadas pelo Ibope 
 

 A mídia “não cessa de intervir para enunciar veredictos” (BOURDIEU, 1997, 

p.83). Apontando o que é ou não relevante nos demais campos sociais, prevendo os 

desdobramentos possíveis e elegendo os baluartes dentro daqueles campos. O escândalo 

Maria do Socorro é um bom exemplo desse poder. Após os fins das eleições, os dois 

jornais apontaram caminhos diferentes para os dois candidatos e definiram que a causa 

da vitória do candidato João Paulo foi principalmente as declarações da artesã. Numa 

entrevista concedida ao Jornal do Commercio no dia 14 de outubro, Antônio Lavareda, 

responsável pelo Marketing de Carlos Eduardo Cadoca, avalia o desdobramento do caso 

como fundamental para o resultado do pleito, tirando a responsabilidade da sua empresa 

a MCI, pela administração da crise de imagem sofrida por Cadoca. 
Esse episódio de Maria do Socorro foi decisivo para evitar o 2º turno. Muito 
provavelmente se isso não tivesse ocorrido nós o teríamos. Se íamos ganhar ou não é 
outra questão. Mas, muito provavelmente, não teria havido aquele movimento na 
direção de João Paulo daquele conjunto de eleitores que havia lhe sulfragado no 2º 
turno, em 2000, e que lhe permitiu agora já ganhar no 1º turno. A MCI não tem 
nenhuma responsabilidade. ‘Dona’ Maria do Socorro não vai ficar sentada no colo 
da responsabilidade da MCI. (LAVAREDA apud JORNAL DO COMMERCIO, 
14/09/2007) 

 
As carreiras políticas de João Paulo e Cadoca, na perspectiva apresentada pelos 

jornais, tomariam rumos diferentes depois da exposição da imagem dos dois candidatos 

durante o caso. Cadoca passou a ser considerado um político sem carisma como aponta 

a análise da matéria “Fracasso nas urnas é explicado pela falta de um líder carismático” 
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publicada pelo JC em 04 de outubro, além de ter sido marcado pelo escândalo político. 
A derrota da aliança jarbista certamente está calcada em muitas justificativas. Mas, 
ao contrário do que esbravejam seus líderes, não pode ser relativizada como um 
episódio eleitoral. Em se tratando de um segundo e consecutivo fracasso – contra o 
mesmo adversário, e no principal colégio eleitoral do Estado – conclui-se que a 
aliança carece de um líder carismático, com capacidade de emergir como um nome 
natural nesse conglomerado de caciques e com a densidade política no Recife.  
As diversidades de projetos políticos que, por si só, já fracionam o grupo, podem até 
ser contidas, diante do didático ensinamento da derrota. Mas o que agoniza a aliança 
jarbista é a falta de investimento na construção de um líder de densidade política, 
além do governador Jarbas Vasconcelos. (ANDRADE, 04/10/2004) 
 

 O que se pode entender dessa matéria é que o fato de não haver um líder 

carismático, que na matéria é igualado a um político de densidade eleitoral (duas coisas 

diversas), é mais importante para a derrota que a heterogeneidade de projetos entre os 

integrantes da aliança. Mas qual será a relação entre agentes políticos de origens 

políticas tão diversas, que estiveram em trincheiras opostas em momentos históricos 

cruciais como o período da ditadura militar? Será que foram esquecidas todas as 

batalhas eleitorais travadas entre eles? Mas, por outro lado, essa atitude não personaliza 

de forma muito aguda a derrota de um grupo, que apesar das diferentes origens 

ideológicas de seus integrantes, se uniu em torno de um projeto neoliberal para 

Pernambuco? Já João Paulo, o vencedor, é alçado ao posto de líder carismático e grande 

liderança política esquerdista do estado, sendo considerado a novidade política local, 

que demonstrava que Pernambuco se desligava dos velhos nomes ligados à luta contra o 

regime militar ou ao apoio à ditadura. Ex-metalúrgico e oriundo de um partido de 

esquerda, o petista atingia o estrelato político, como sugere a matéria “O novo líder da 

política pernambucana” publicada pelo Diário de Pernambuco.  
O prefeito reeleito João Paulo (PT) sai dessas eleições como a nova grande liderança 
da política pernambucana. Por duas vezes consecutivas ele derrotou os candidatos 
apoiados pelo governador Jarbas Vasconcelos, superando nessas disputas dois ex-
governadores (Roberto Magalhães e Joaquim Francisco) e o deputado federal mais 
votado em Pernambuco em 2002, Carlos Eduardo Cadoca. Sua ascensão marca 
também o fim de um ciclo na política local: aquele no qual os principais nomes 
estavam cronologicamente ligados ao apoio ou à resistência à ditadura militar. Com 
duas vitórias seguidas, marcadas pelo inesperado (em 2000 ninguém cogitava que 
ele pudesse ser eleito; agora, ninguém esperava que o resultado saísse no primeiro 
turno), João Paulo consolida-se como o fato novo da política de Pernambuco. 
(SANTIAGO, 04/ 10/2004) 

 
Entrando para a história como o primeiro prefeito reeleito da cidade do Recife, 

João Paulo e seu estilo pacífico são exaltados pelas duas publicações. No DP é 

publicada a matéria “Estilo light conquista votos e corações dos eleitores” publicada no 

dia 04 de setembro e “João Paulo na Cabeça” (GOUVEIA, 04/10/2004) publicada no 

mesmo dia pelo JC.   O Jornal do Commercio, por exemplo, publica um perfil do 
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candidato (FIG 2) destacando sua luta política e seu perfil “aguerrido”.  

 

 

 
FIG  10 - Perfil de João Paulo 

Fonte:www.jc.com.br 
    

 
FIG  11 - Capa JC 04/09/2004 

Fonte: www.jc.com.br 
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Como lembra Gans (1980, p.43), os jornalistas não têm muita paciência com os 

perdedores, exaltando quem vence na maioria das oportunidades. Dessa forma, o 

jornalismo passa não apenas a constituir um dispositivo de representação da política, 

mas passa, através do seu discurso próprio, de narrador a agente dentro do espaço 

político (FAUSTO NETO, 1995, p.10). A mídia passa a agir no campo político quando 

traz o embate para seus domínios, através de entrevistas e pesquisas de opinião, ou, em 

que funcionam como um “poder paralelo”, usando determinadas estratégias como a 

interpretação em que indicam os caminhos e os destinos da política e, também, de seus 

atores.  

 

4.3.5 Uma História sem Fim 
A fase final da análise da cobertura compreende as matérias publicadas pelos 

jornais pesquisados entre os dias 04 e 31 de outubro de 2004. Após a vitória de João 

Paulo no primeiro turno, os dois jornais voltam suas atenções para o segundo turno das 

eleições na cidade de Jaboatão dos Guararapes, situada na Região Metropolitana do 

Recife. Porém, o caso Maria do Socorro não deixa de figurar nos jornais, mas não como 

forma de cobrança por providências das autoridades competentes para a solução do caso 

de agressão à Maria do Socorro e da perseguição ao advogado da artesã por Policiais da 

Casa Militar.  

O destaque recaiu sobre declarações do profissional de marketing político José 

Antônio Lavareda, que foi considerado o culpado pela derrota de Cadoca por grande 

parte dos aliados políticos do Peemedebista. Lavareda responde às críticas, em 

entrevista ao JC publicada no dia 14 de outubro de 2004, afirmando que a artesã Maria 

do Socorro foi trazida pelo comitê da campanha por intermédio da esposa da Cadoca, 

Berenice Andrade Lima, que deveria ser a responsável por checar a idoneidade da 

testemunha. 

O caso esfria e perde existência social por não responder mais aos critérios de 

seleção do jornalismo, impossibilitando a continuação da série de notícias sobre o tema 

por perder sua noticiabilidade e consequentemente sua carga de sentido jornalístico. De 

acordo com Stella Martini (2004: p.101), trabalhar exclusivamente com a perspectiva da 

originalidade e da comoção leva os jornalistas a descuidarem-se do processo de 

cognição do público e da necessidade da audiência de dar um sentido à realidade social. 

Instalando, assim, a sensação de uma realidade atravessada pela fragmentação e 
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inconsistência. Mas a pior conseqüência é que tal expediente colabora com a 

naturalização de uma participação reduzida e incompleta nos assuntos de interesse 

público. O próprio Thompson no seu estudo sobre escândalos políticos reconhece a 

coincidência entre a duração dos escândalos e os ritmos das organizações midiáticas. 
O desenvolvimento temporal de um escândalo midiático é modelado pelos ritmos 
específicos das organizações da mídia e por outras instituições tais como as 
instituições jurídicas e políticas, que desempenham um papel central na revelação e 
interpretação da informação relevante para um escândalo. A intensidade dos 
escândalos midiáticos aumenta muitas vezes durante o tempo de um julgamento ou 
de uma investigação oficial, por exemplo, pois ocasiões desse tipo propiciam uma 
chamada de atenção e um fluxo regular de informação que podem ser usados pelas 
organizações da mídia. (THOMPSON, 2002, p.102) 
 

Como não houve qualquer tipo de investigação policial ou parlamentar 

consistente, as informações sobre o escândalo pararam de chegar ás redações tão logo se 

definiu a disputa eleitoral. Os integrantes da Frente do Recife quando declarados 

vencedores nas urnas também esqueceram o caso, assim como os derrotados. E diante 

do segundo turno em Jaboatão dos Guararapes, um grande colégio eleitoral do estado, o 

caso Maria do Socorro foi esquecido também pelo campo jornalístico.  
Um escândalo midiático prolongado irá alcançar um ponto final (uma confissão, 
uma renúncia, um conseqüente julgamento, o resultado de uma investigação oficial, 
etc.) ou irá definhar gradualmente, à medida que o interesse público diminui e as 
organizações da mídia decidirem que ele não merece mais a atenção que tinha uma 
vez. (THOMPSON, 2002, p.102-103, grifo nosso) 
 

Apesar de alguns questionamentos levantados, principalmente pelo Jornal do 

Commercio, a cobertura não foi além do jornalismo declatório, confinado às acusações, 

réplicas e treplicas dos envolvidos. Pouco foi feito na direção de desvendar ou explicar 

o que realmente ocorreu em relação aos depoimentos, à agressão da artesã Maria do 

Socorro e à perseguição ao advogado Dominici Mororó por policias da casa militar. Se 

o escândalo político é uma oportunidade do campo jornalístico reafirmar sua illusio, 

seus mitos e crenças; não foi nessa oportunidade que isso aconteceu.  

Lippmann (1922, p.19), na clássica obra Public Opinion, argumenta que devido 

à natureza das notícias e à própria base econômica do jornalismo, a imprensa, principal 

meio da época em que a obra foi escrita, seria incapaz de orientar os cidadãos nas 

decisões públicas, uma perspectiva bastante sombria. Já Moretzsohn (2007) defende que 

o jornalismo tira sua legitimidade social, sua justificativa para existir, do ideal 

iluminista do esclarecimento. Contudo, para que esse ideal se realizasse através do 

jornalismo, seria preciso, de acordo com a autora, que o jornalista fizesse um exercício 

de suspensão de cotidianidade, ou seja, fugir dos estereótipos, do pensamento reificado 
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em relação ao mundo da vida, dos vícios da profissão impostos pelas rotinas de 

trabalho. Dessa forma seria possível que os jornalistas aumentassem a contextualização, 

ou seja, a particularidade (a base da pirâmide do conhecimento jornalístico). Entretanto, 

no agendamento estudado nesse trabalho, o campo jornalístico limitou-se na maior parte 

do tempo a alimentar conflitos, quando o caso, pelo tempo em que ele se desenrolou e 

foi agendado; permitia uma contextualização maior. Quando houve uma tentativa de 

explicar os processos políticos foi escolhido o viés do personalismo, que pouco 

contribui para o entendimento das questões políticas.  

As opiniões sobre o papel da imprensa no caso entre os entrevistados 

contrastam. O editor 1 considera que a atuação da imprensa no caso foi boa. “A gente 

atuou na tentativa de não deixar nada sem resposta. O fato foi tratado, todos os jornais 

deram o fato. Nessa cobertura, nós do Jornal do Commercio não tivemos frustração, e o 

jornalismo oferece muitas frustrações”.  Já o editor do Diário de Pernambuco vê o 

trabalho da imprensa pernambucana de uma perspectiva diferente. O jornalista acredita 

que os jornais pecaram por não terem realizado uma investigação aprofundada do caso, 

e por não terem abordado o real significado político do caso. 
O erro é achar que houve cobertura melhor do que a outra, porque o essencial 
ninguém fez. A perfumaria pode ser que alguém, em determinado momento, tenha 
feito melhor; o jogo de cena, mas a questão real ninguém tratou. A gente pecou na 
despolitização total do fato, mas não houve politização por parte de nenhum jornal.  

 
O editor 1, contudo, acredita que novos desdobramentos virão à tona no caso 

Maria do Socorro. O entrevistado considera que o caso ainda esta envolto em muito 

mistério e que as explicações ainda vão surgir. “O ponto final ainda não chegou”. O 

editor 2 revela que políticos que faziam oposição ao grupo que ocupava o governo 

estadual deram declarações em off com informações mais detalhadas sobre o caso, 

contudo ninguém formalizou a denúncia em qualquer instância oficial, fazendo com que 

as informações não fossem respaldadas com uma publicação no Diário de Pernambuco 
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Conclusão 
 A atuação dos meios de comunicação de massa na política contemporânea 

parece ser um estado de coisas irreversível, e as mensagens provenientes do campo 

jornalístico veiculada por estes ganham um caráter ainda mais decisivo em um ambiente 

em que a multiplicação das mensagens parece tender ao infinito. A seleção operada 

pelos agentes do campo jornalístico dá a este a possibilidade de impor a primazia do 

conteúdo de suas mensagens em relação a outras formas de comunicação midiática.  

O poder de impor o enquadramento dos temas pode ser limitado, em algumas 

oportunidades, por agentes fora do campo jornalístico que possuam capacidade 

tecnológica e discursiva para contestar os conteúdos midiáticos para um público 

ampliado. Entretanto, a discussão promovida por esses mesmos agentes, pelo menos em 

questões políticas; geralmente terá como tópicos os temas selecionados pelo campo 

jornalístico. Portanto, os estudos relativos aos possíveis impactos das mensagens 

jornalísticas sobre política serão sempre necessários, principalmente na atual conjuntura 

em que novas tecnologias participativas prometem colocar em xeque o poder de 

mediação do campo jornalístico.  

 O escândalo político é um momento deveras propício para o estudo e verificação 

do poder do campo jornalístico de influenciar o rumo dos acontecimentos no campo 

político. Esses momentos são períodos de tensão muitas vezes extrema entre os campos 

jornalístico e político, em que são possíveis ser desnudados os calcanhares de Aquiles 

dessa relação. Em um período de eleições permeadas por um escândalo tão marcante 

quanto o caso Maria do Socorro, em que existe um momento de escolha pela população, 

a pesquisa científica pode oferecer pistas e dados importantes. Contudo, é preciso 

sempre lembrar que a comunicação seja jornalística ou proveniente do campo político 

foi e será sempre uma das varáveis; e nunca a única que deve ser levada em conta, nem 

tampouco é sempre o fator decisivo. O contexto econômico e social, assim como as 

disputas internas dentro do campo político, deve ser levado em conta.   

  Em um contexto de elevada exposição midiática dos agentes do campo político 

se faz necessário estudos de caso em que esse capital esteja sendo colocado em risco. A 

contribuição pretendida aqui é clarificar o papel do campo jornalístico no acúmulo de 

capital político e no conhecimento público de acontecimentos políticos de forma 

científica usando instrumentos de estudo e análise próprios de uma disciplina científica 
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que tem como objetivo a construção de teorias ligadas ao campo científico do 

jornalismo. Dessa forma é preciso avaliar os impactos que as práticas do jornalismo e 

sua localização no contexto político e econômico de uma determinada sociedade 

possuem nas práticas políticas. Entender a forma como os jornalistas escolhem os fatos 

que se transformam em notícias permite a compreensão de mecanismos, que por sua 

presença cotidiana na sociedade, são dados como naturais. O cidadão comum que 

pretende se informar sobre a coisa pública tende a tomar aqueles fatos narrados pelo 

campo jornalístico como, no mínimo, algo a ser levado em conta nos momentos de 

tomar decisões coletivas como acontece nas eleições.  

 Não é apenas a ocultação dos processos de produção da notícia que se constitui 

em um fato com conseqüências políticas, mas a naturalização dessas práticas pelos 

jornalistas uma vez que um trabalho de mediação tão importante socialmente exigiria 

um esforço de suspensão da cotidianidade, que precisaria ser estimulado já no período 

de formação universitária dos jornalistas. Conhecendo a forma como o campo 

jornalístico realiza suas escolhas é possível compreender como os jornalistas 

influenciam a formação da agenda, talvez o maior poder que os jornalistas possam ter 

em suas mãos. O estudo do agendamento realizado pelo campo jornalístico tendo como 

ponto de partida os processos de seleção de notícia é uma vertente que demonstra a 

contribuição científica que as teorias do jornalismo podem oferecer para estudar o papel 

político do campo jornalístico. 

 Ao analisar a cobertura do caso realizada pelos dois jornais pesquisados, é 

possível perceber que o caso Maria do Socorro ao mesmo tempo em que dominou a 

cobertura eleitoral devido ao seu alto grau de noticiabilidade, eclipsou temas 

importantes na tomada de decisão do eleitorado como o debate das propostas dos 

candidatos. O caso ainda aumentou a visibilidade dos dois candidatos envolvidos no 

imbróglio: João Paulo e Cadoca.  

Embora, já fosse previsto que a visibilidade dos dois candidatos seria maior por 

serem as duas campanhas mais bem estruturadas, uma vez que a campanha de Joaquim 

Francisco (PTB) enfrentou problemas financeiros, o caso jogou os holofotes midiáticos 

sobre o peemedebista e o petista. Entretanto, é sempre bom salientar que a visibilidade 

do candidato Cadoca foi sempre feita sob um enquadramento negativo, por um lado 

pelo fato de estar perdendo a disputa eleitoral e “estar perdendo” dificilmente pode ser 

enquadrado como um fato positivo, e por outro lado o caso de perseguição ao advogado 

Dominici Mororó parece ter tornado difícil a tarefa de reverter a situação retratada pelas 
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pesquisas de opinião analisadas neste trabalho. Situação causada, ainda que 

parcialmente, pelo caso Maria do Socorro. A rejeição do candidato Cadoca aumentou 

durante quase todo o período que durou as eleições, enquanto os índices apresentados 

pelo candidato João Paulo diminuíam a cada rodada das pesquisas de opinião realizada 

pelo Ibope.  

Mesmo os jornais tendo reservado grande espaço ao tema, a cobertura não saiu 

do tradicional jornalismo declatório comum na cultura do jornalismo político. Contudo, 

esse enfoque por necessitar de trabalho de contextualização mínimo não aumenta o 

conhecimento do leitor sobre política, não contribui para a formação de cidadão 

educado politicamente, uma das tarefas em que o campo jornalístico poderia contribuir 

para a melhoria da democracia. O caso morreu assim que as eleições acabaram como se 

o fato de o povo ter escolhido nas urnas um representante teria sido o desfecho do caso. 

Bom lembrar que João Paulo e Cadoca não eram os únicos candidatos deste pleito. 

Como o campo jornalístico é essencialmente dependente das fontes e das investigações 

feitas por outras instâncias como o Ministério Público e a Polícia, a falta de investigação 

oficial paralisou o trabalho jornalístico. Todavia, é preciso salientar que o campo 

jornalístico não foi muito insistente na cobertura do caso e esporadicamente cobrou 

mais afinco das instâncias que poderiam investigar a situação a fundo.    

 O caso estudado aqui é emblemático da importância política do campo 

jornalístico. Embora, o campo político conte com o dispositivo do Horário Político 

Eleitoral Gratuito, que apesar dos limites e das críticas que já recebeu dos proprietários 

dos grandes meios de comunicação é uma iniciativa salutar por ser mais uma fonte de 

informação; o campo jornalístico teve seu papel, principalmente ao selecionar o caso 

Maria do Socorro como um tópico que deveria ser debatido publicamente. 

Considerando que o jornalismo é uma forma de conhecimento com grande penetração 

no tecido social, o ato de agendar possui uma dimensão política, o que não quer dizer 

que tal ato seja realizado de forma politizada. Embora, a importância crescente dos 

meios de comunicação de massa na política seja olhada com pessimismo ou ressalvas 

por alguns estudiosos tanto da comunicação quanto da política, a verdade é que essa 

interface é constitutiva da sociabilidade contemporânea.  

 Os estudos sobre jornalismo e política, encarados como um espaço 

interdisciplinar, possuem um número grande de questões que ainda carecem de maior 

quantidade de contribuições científicas, mesmo com um acúmulo de pesquisas de 

qualidade na área de comunicação e política. Áreas como a recepção de mensagens 
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jornalísticas e ficcionais sobre a política, propaganda eleitoral e o papel do campo 

jornalístico nas práticas políticas contemporâneas são bastante discutidas, e embora 

apresentem estudos consolidados sempre possuem espaço para novas contribuições. 

Contudo, existem campos abertos para a pesquisa como a influência das novas 

tecnologias na comunicação política como a internet, como os blogs, comunidades 

virtuais e etc. e suas interseções com o campo jornalístico.  

Dentro das rotinas jornalísticas, estudos sobre as imagens da audiência nutridas 

pelos agentes do campo jornalístico enquanto critério de seleção das notícias políticas é 

uma área que merece estudos. Se cientistas políticos e sociais se preocupam desde 

Aristóteles em discutir o “homem político” e como ele toma as suas decisões, 

entendendo que o jornalismo é a principal forma de mediação entre o campo político e o 

público mais amplo, um estudo da formação desse receptor ideal poderia ser uma boa 

contribuição aos estudos sobre o campo jornalístico e a influência política de suas 

práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180

Referências 
Bibliografia 
ALSINA, Miguel Rodrigo. La Construcción de la Noticia. 2 ed. Barcelona: Paidos, 
2005. 
 
ARISTÓTELES. Política. São Paulo. Martin Claret, 2003. 
 
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária: 2005. 
 
BAHIA, Juarez. Jornal, História e Técnica: História da Imprensa Brasileira. Vol 1. 
São Paulo: Ática, 1990.    
 
BERGER, Peter L; LUCKMAN, Thomas. A Construção Social da Realidade: 
Tratado de Sociologia do Conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1978. 
 
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A UDN e o Udenismo. Ambigüidades do 
Liberalismo Brasileiro (1945 – 1965). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
 
BERNSTEIN, Carl e WOODWARD, Bob. Todos os Homens do Presidente. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1978. 
 
BOBBIO, Noberto. O Futuro da Democracia. 9 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000 
 
_______________. Direito e Estado no Pensamento de Emanuel Kant. São Paulo: 
Mandarim, 2000a.  
 
BOURDIEU, Pierre. Esboços de uma Teoria da Prática.In: BOURDIEU, Pierre. 
Sociologia. São Paulo: Ática, 1984. p. 46 – 81. 
 
__________________. A Opinião Pública não Existe, In: THIOLLENT, M. Crítica 
Metodológica, Investigação Sociológica e Enquete Operária. 5ed.São Paulo: Polis, 
1987. p. 138-151. 
 
__________________.A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: Edusp, 1996. 
 
__________________.Razones Prácticas. Sobre la Teoria de la Acción. Barcelona: 
Editorial Anagrama, 1997a.  
 
_________________. Sobre a Televisão seguido de A Influência do Jornalismo e Os 
Jogos Olímpicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1997b. 
 
_________________. O Jornalismo e a Política. IN: BOURDIEU, Pierre. Sobre a 
Televisão seguido de A Influência do Jornalismo e Os Jogos Olímpicos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1997c. 
 
_________________. Introdução a uma Sociologia Reflexiva. In: BOURDIEU, Pierre. 
O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006a. pg. 17-58.. 



 181

 
_________________. A Representação Política: Elementos para uma Teoria do Campo 
Político. In: BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2006b. pg. 163 – 207. 
 
BREED, Warren. Controlo Social na Redacção. Uma Análise Funcional. In: 
TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: Questões, Teorias e “Estórias”. 1. ed. 
Lisboa: Veja, 1993. p. 152 – 166. 
 
CAVALCANTI, Paulo. O Caso Eu Conto como Foi: da Coluna Prestes à Queda de 
Arraes. São Paulo: Alfa Ômega, 1978. 
 
CHAVEZ, José Afonso. A Onda Vermelha em Pernambuco: Mudança ou 
Continuidade?. 2002. 127f. Dissertação (Trabalho de Conclusão do Mestrado de 
Ciências Políticas) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2002. Disponível em: 
http://www.politicahoje.com/politica/dissertacoes/dissertacao_58.DOC. Acesso em 08 
dez 2006. 
 
CORCUFF, Philippe. As Novas Sociologias: Construções da Realidade Social. 
Bauru: Edusc, 2001. 
 
CORNÚ, Daniel. Jornalismo e Verdade: Por uma Ética da Informação. Lisboa: 
Piaget, 1999. 
 
DAHL, Robert. Análise Política Moderna. 2 ed. Brasília: Editora da Universidade de 
Brasília, 1988. 
 
_____________.Poliarquia: Participação e Oposição. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2005. 
 
DIMENSTEIN, Gilberto. As armadilhas do poder: bastidores da imprensa. São 
Paulo: Summus editorial, 1990. 
 
DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martin Claret, 
2008. 
 
DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987 
 
FAUSTO NETO, Antônio. O Impeachment da Televisão: Como se Cassa um 
Presidente. Rio de Janeiro: Diadorim Editora, 1995. 
 
GALTUNG, Johan e RUGE, Mari Holmboe. A Estrutura do Noticiário Estrangeiro: 
A Apresentação das Crises do Congo, Cuba e Chipre em Quatro Jornais 
Estrangeiros. In: TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: Questões, Teorias e 
“Estórias”. 1. ed. Lisboa: Veja, 1993. p. 63 – 71. 
 
GANS, Hebert J. Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC 
Nightly News, Newsweek and Times. New Work: Vintage Books Edition, 1980. 
 



 182

______________. Democracy and the News. Oxford: Oxford Press, 2002 
 
GUERRA, Josenildo Luís. A Objetividade no Jornalismo. Dissertação de Mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Facom/ UFBA. Salvador, 1998. 
 
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide - para uma teoria marxista do 
jornalismo. Porto Alegre, Tchê, 1987. pp. 91-136. Disponível no site: 
www.adelmo.com.br/index3.htm. Acesso em 25 jan 2008. 
 
_____________________. O segredo da pirâmide - para uma teoria marxista do 
jornalismo. Porto Alegre, Tchê, 1987a. pp. 153-164. Disponível no site: 
www.adelmo.com.br/index3.htm. Acesso em 25 jan 2008. 
 
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide - para uma teoria marxista do 
jornalismo. Porto Alegre, Tchê, 1987b. pp. 53-68. Disponível no site: 
www.adelmo.com.br/index3.htm. Acesso em 25 jan 2008. 
 
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide - para uma teoria marxista do 
jornalismo. Porto Alegre, Tchê, 1987c. pp. 183-202. Disponível no site: 
www.adelmo.com.br/index3.htm. Acesso em 25 jan 2008. 
 
GOLDENSTEIN, Gisela Taschner. Do Jornalismo Político à Indústria Cultural. São 
Paulo: Summus, 1987. 
 
GOMIS, Lorenzo. Teoria del Periodismo: Cómo se Forma el Presente. México: 
Paidós, 1991.  
 
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre Facticidade e Validade. Volume 
II: Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
 
_________________. Mudança Estrutural na Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003. 
 
_________________.O Valor das Notícias. 05/06/2007 Disponível no site: 
http://www.sjpdf.org.br/internas/noticias_details.cfm?id_noticia=938. Acesso em 22 jan 
2008. 
 
HALL, Stuart et alli. A Produção Social das Notícias: O Mugging nos Media. In: 
TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: Questões, Teorias e “Estórias”. 1. ed. 
Lisboa: Vega, 1993. p. 224 - 248. 
 
HALLIN, Daniel. Media, War in Vietnam and Political Support. In: HALLIN, Daniel 
We Keep America in the Top of World. Television Journalism and the Public 
Sphere. New York: Routledge, 1994. 
 
HERSCOVITZ, Heloiza Golspan. Análise de Conteúdo em Jornalismo. In: LAGO, 
Claúdia, BENETTI, Márcia. (Org). Metodologia de Pesquisa em Jornalismo. 
Petrópolis: Vozes, 2007. pg. 123 – 142. 
 



 183

HOHLFELDT, Antônio. Hipóteses Contemporâneas de Pesquisa em Comunicação. In: 
HOHLFELDT, Antônio, MARTINO, Luís C. e FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da 
Comunicação: Conceitos, Escolas e Tendências. Petrópolis: Vozes, 2001.  
 
KANT, Immanuel. Para a Paz Perpétua. Rianxo: Instituto Galego de Estudos de 
Segurança Internacional e da Paz, 2006. Disponível na URL: 
http://www.igesip.org/pazperpetua_portugues.pdf. Acessado em 10 de junho de 2008. 
 
_______________. Crítica da Razão Prática. São Paulo: Martin Claret, 2003. 
 
KINZO, Maria D'Alva G. Radiografia do Quadro Partidário Brasileiro. São Paulo: 
Konrad Adenauer, 1993. 
 
LAGE, Nilson. Ideologia e Técnica da Notícia. 3ed. Florianópolis: Insular/ Editora da 
UFSC, 2001. 
 
LATTMAN-WELTMAN. Mídia, Denuncismo e Política: Nova, Espiral da Velha 
Novela Moral Brasileira. Democracia Viva. Rio de Janeiro. n. 32 Pg. 8 -14., jul/ set 
2006. 
 
LIMA, Venício A. de Lima. Mídia: Crise Política e Poder no Brasil. São Paulo: 
Editora Fundação Perseu Abramo, 2006. 
 
LIPPMANN, Walter. Public Opinion. New York: Free Press, 1922. 
 
LUZ, Cristina Rego Monteiro. A pauta jornalística e suas mediações. Tese 
(Doutorado em Comunicação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de 
Comunicação, Rio de Janeiro, 2005. 
 
MATTELART, Armand e MATTELART, Michele. História das Teorias da 
Coumnicação. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
MARCONDES FILHO, Ciro. O Capital da Notícia: Jornalismo como Produção 
Social de Segunda Natureza. São Paulo: Editora Ática, 1989. 
 
MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Bogotá: Norma, 2004. 
 
MARTINS, Franklin. Jornalismo Político. São Paulo: Contexto, 2005 
 
MARTINS, Magno. A Derrota não Anunciada. Recife: Bagaço, 2004. 
 
MARX, Karl. O Dezoito de Brumário de Louis Bonaparte. São Paulo: Centauro, 
2003. 
 
MCCOMBS, Maxwell e. SHAW, Donald L. The Agenda - Setting Function of Mass 
Media. Public Opinion Quartely, nº 36, p.176 – 187, 1972  
 
MCCOMBS, Maxwell. Estableciendo la Agenda. El Impacto de los Médios en la 
Opinion Pública y en Conocimiento. Barcelona: Paidos Comunicacion, 2006. 
 



 184

MEDITSCH, Eduardo. O Conhecimento do Jornalismo. Florianópolis: UFSC, 1992. 
 
__________________. O Jornalismo é uma forma de conhecimento? Conferência 
feita nos Cursos da Arrábida.1997.Disponível no site: www.bocc.ubi.pt/pag/meditsch-
eduardo-jornalismo-conhecimento.pdf  Acesso em 20 dez 2006. 
 
MICHELAT, Guy. Sobre a Utilização da Entrevista Não-Diretiva em Sociologia. In: 
THIOLLENT, M. Crítica Metodológica, Investigação Sociológica e Enquete 
Operária. 5ed.São Paulo: Polis, 1987. p. 191-211. 
 
MIGUEL, Luís Felipe. Relato de uma Ausência: a Mídia nos Relatos da História 
Política do Brasil. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.20, nº 39, p.190 – 199, 
200.  
 
MIGUEL, Luís Felipe. Discursos Cruzados: Telenoticiários, HPEG e a Construção da 
Agenda Eleitoral. Sociologias, Porto Alegre, ano 6, nº 11, jan/jun 2004, p. 238-258 
 
__________________.Impasses da Accountability: Dilemas e Alternativas da 
Representação Política. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 25, p.25-38, nov 
2005. 
 
__________________.A Mídia e o Declino da Confiança na Política. In: XVI 
Encontro da Associação Nacional dos Programas Nacionais de Pós-Graduação, 
2007, Curitiba. Disponível na URL: www.compos.org.br/pag/biblioteca_39  Acesso em 
15 fev 2008  
 
MILL, John Stuart. Essay on Liberty. New York: The Collier Press, 1909.Disponível 
em: Etext.lib.virginia.edu/ebooks/lit/MilLib2.lit. Acesso em 20 dez 2006.  
 
MOLOTCH, Harvey e LESTER, Marilyn. As Notícias como Procedimento Intencional: 
Acerca do Uso Estratégico de Acontecimentos de Rotina, Acidentes e Escândalos. In: 
TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: Questões, Teorias e “Estórias”. 1. ed. 
Lisboa: Veja, 1993. p. 34 - 51. 
 
PARK, Robert E. A Notícia como Forma de Conhecimento: Um Capítulo da Sociologia 
do Conhecimento. IN: STEINBERG, Charles S. Meios de Comunicação de Massa. 2 
ed. São Paulo: Cultrix, 1972. pg. 168 – 185. 
 
PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. Contexto: São Paulo, 2005 
 
PORTO, Mauro P. Enquadramentos de Mídia e Política. In: RUBIM, Antônio Albino 
Canelas (Org). Comunicação e Política: Conceitos e Abordagens. São Paulo: Unesp, 
2004. Salvador: Edufba, 2004. pg. 73 – 104. 
 
RUBIM, Antônio Albino Canelas e AZEVEDO Fernando Antônio.Mídia e Política no 
Brasil: Estudos e Perspectivas. In: IV Congresso Latinoamericano de Ciencias de la 
Comunicación , 1998. Disponível na URL: www.bocc.ubbi.pt./pag/rubim-albino-midia-
politica-brasil. Acesso em 28 jan 2008. 
  
RUBIM, Antônio Albino Canelas. Mídia e Política no Brasil. João Pessoa: UFPB, 



 185

1999 
 
___________________________.Comunicação e Política: Conceitos e Abordagens. 
São Paulo: Hacker, 2002. 
 
SCHUDSON, Michael. The Power of News. Cambridge: Harvard University Press, 
1995.  
 
__________________. The Sociology of News. New York/ London: W.W Norton & 
Company, 2003. 
 
SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, Socialism and Democracy. New York, Harper 
and Brothers, 1956. 
 
SILVA, Isa Maria Cavalcanti. Imprensa e Poder: (Im)Parcialidade e Ética na Mídia 
Impressa nas Eleições 1998 em Pernambuco. Dissertação (Trabalho de Conclusão do 
Mestrado de Ciências Políticas) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. Disponível em: 
http://www.politicahoje.com/politica/dissertacoes/dissertacao_56.doc 
 
SILVA, Marconi Oliveira da. O Princípio Transcendental da Liberdade Kantiano é 
o Fundamento da Liberdade de Imprensa. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISADORES EM JORNALISMO, 5., 2007, Aracaju. Anais. Aracaju: SBPjor, 
2007. CD-ROM. 
 
SOARES, José Arlindo. A Frente do Recife e o Governo de Arraes: Nacionalismo 
em Crise: 1955 – 1964. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 
1999. 
 
SOLOSKI, Jonh. O Jornalismo e o Profissionalismo: Alguns Constrangimentos no 
Trabalho Jornalístico. In: TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: Questões, Teorias 
e “Estórias”. 1. ed. Lisboa: Veja, 1993. p.91-100. 
 
SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de Teoria e Pesquisa da Comunicação e dos 
Media. Porto, 2006. Disponível no site: www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-
elementos-teoria-pequisa-comunicacao-media.pdf. Acesso em 30 jan 2007 
 
SPECK, Bruno Wilhelm. Fraude e Corrupção como Desafios para as Democracias 
Contemporâneas. In: KONRAD Adenauer Stinftung (Org). A Democracia como 
Projeto para o Século XXI. Konrad Adenauer Stinftung: Fortaleza, 1998. p.39 – 59. 
 
THIOLLENT, M. Crítica Metodológica, Investigação Sociológica e Enquete 
Operária. 5ed.São Paulo: Polis, 1987.  
 
THOMPSON, John B. Mídia e Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
___________, Jonh B. O Escândalo Político: Poder e Visibilidade na Era da Mídia. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 



 186

 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: Porque as Notícias São Como São. 
Florianópolis: Insular, 2004. 
 
__________________. Teorias do Jornalismo. A Tribo Jornalística – Uma 
Comunidade Interpretativa Transnacional. Florianópolis: Insular, 2005. 
 
TRAVANCAS, Isabel Siqueira. O Mundo dos Jornalistas. São Paulo: Summus, 1993.  
 
TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New 
York/ London: The Free Press, 1978. 
 
_______________. A Objetividade como Ritual Estratégico: uma Análise das Noções 
de Objetividade dos Jornalistas. In: TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: Questões, 
Teorias e “Estórias”. 1. ed. Lisboa: Veja, 1993. p.74 – 90. 
 
VAN DICK, Teun A. La Noticia como Discurso. Comprensíon, Estructura e 
Producción de la Información. Barcelona: Paidós, 1990. 
 
VELHO, Túlio Barreto. Recife, 2004: A Reeleição de João Paulo. In: Nordeste 2004: 
O Voto das Capitais. Análises Interpretativas dos Resultados Eleitorais nas 
Capitais do Nordeste. Fundação Konrad Adenauer: Ceará, 2005. p. 69 - 76 
 
VIZEU, Alfredo e CORREIA. João Carlos. A Construção do Real no Telejornalismo: 
Do Lugar de Segurança ao Lugar de Referência. In: VIZEU, Alfredo (Org). A 
Sociedade do Telejornalismo. Petrópolis: Vozes, 2008. p.11-28. 
 
____________. A produção de sentidos no jornalismo: da teoria da enunciação a 
enunciação jornalística. s/d. Disponível no site: www.bocc.ubi,pt/pag/vizeu-alfredo-
producao-sentidos-enunciacao.pdf . Acesso em 01 fev 2008. 
 
WEBER, MAX. Parlamento e Governo na Alemanha Reordenada. Petrópolis: 
Vozes, 1995. 
 
WHITE, David Manning. O Gatekeeper: Uma Análise de Caso na Seleção de Notícias. 
In: TRAQUINA, Nelson (Org). Jornalismo: Questões, Teorias e “Estórias”. 1. ed. 
Lisboa: Veja, 1993. p. 142 – 151. 
 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Presença, 2006. 
 
Jornais 
ALMEIDA, Verônica. Outra Brasília na briga pelo poder. Jornal do Commercio 
Recife, 29 agosto 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/29/not_106271.php. Acesso em 05 abril 2004. 
 
ANDRADE, Ana Lúcia. Ataque do PT contra Cadoca empurra Jarbas para confronto. 
Jornal do Commercio. Recife 25 agosto 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/25/not_105690.php. Acesso em 05 abril 2004. 
 
___________________. Jarbas afirma que não sabia da espionagem. Recife 17 de 



 187

setembro 2004. Jornal do Commercio. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108620.php. Acesso em 08 abril 2004. 
 
___________________. Cadoca engrossa coro do “nada sei”. Jornal do Commercio. 
Recife, 17 setembro 2004. Política. Disponível em 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108621.php. Acesso em 08 abril 2007 
 
___________________.Fracasso nas urnas é explicado pela falta de um líder 
carismático. Jornal do Commercio. Recife, 04 outubro 2004, Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/04/not_110609.php. Acesso em 10 abril 2007 
 
ANDRADE, Clóvis. Policiais da Casa Militar do Estado flagrados em espionagem. 
Jornal do Commercio. Recife, 17 setembro 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108619.php. Acesso em 08 abril 2007. 
 
BARRETO, Aldo Paes. Socorro. Diário de Pernambuco. Recife 26 Agosto 2004. 
Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/26/politica2_0.html. Acesso em 05 abril de 
2007. 
 
BESSA, Silvia. Cadoca aumenta artilharia contra PT. Diário de Pernambuco. Recife 
08 setembro 2004. Política Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/08/politica4_0.asp. Acesso em 06 abril 
2004 
 
BORGES, Sheila. Lula rebate críticas a sua visita. Jornal do Commercio. Recife, 20 
setembro 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/20/not_108974.php. Acesso em 08 abril 2007.   
   
CADOCA brinca com borracheiro. Jornal do Commercio. Recife 22 agosto 2004. 
Política. Disponível em: http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/22/not_105242.php. Acesso 
em 05 abril 2007.  
 
CADOCA evita entrar na polêmica. Recife, 03 setembro 2004. Diário de Pernambuco. 
Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/03/politica7_1.html. Acesso em 06 abril 
2004. 
 
 
CADOCA faz caminhada no cartão-postal petista. Diário de Pernambuco. Recife, 18 
setembro, 2004. Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/25/politica6_0.asp. Acesso em 08 abril 
2007. 
 
CAMAROTTI critica ação dos PMs da Casa Militar. Diário de Pernambuco. Recife, 
18 setembro, 2004. Política. Disponível em 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica1_0.asp. Acesso em 08 abril 
2007. 
 
CAMPANHA no vídeo. Recife, 19 agosto 2004. Jornal do Commercio. Política. 



 188

Disponível em: http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/19/not_104761.php. Acesso em 05 
abril 2007. 
 
CARVALHO, Ciara. GOE pôe caso Socorro sob suspeita.. Jornal do Commercio. 
Recife 17setembro 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108625.php. Acesso em 08 abril 2004.  
 
________________. Notícia surpreende candidatos durante eventos de campanha. 
Jornal do Commercio. Política. Recife, 03 setembro 2004. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/03/not_106972.php. Acesso em 05 abril 2004. 
  
CASO Dominici domina o guia eleitoral. Diário de Pernambuco. Recife, 18 setembro 
2004. Política. Disponível em: http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/03/not_106972.php. 
Acesso em 05 abril 2007. 
 
CASO da espionagem paralisa a Assembléia. Jornal do Commercio. Recife, 23 
setembro 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/23/not_109321.php. 
 
DIVISOR de águas. Diário de Pernambuco. Recife, 25 agosto 2004. Política. 
Disponível em: http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/25/politica5_0.html. 
Acesso 05 abril 2007. 
 
DOIS depoimentos e muita polêmica. Jornal do Commercio, Recife, 03 outubro 2004, 
Política. Disponível em: http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/03/not_110517.php. 
Acessado em 10 abril 2007 
 
DONA Socorro denuncia seqüestro e agressão. Jornal do Commercio. Recife, 03 
setembro 2004, política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/03/not_106970.php. Acessado em 05 abril 2007 
 
ENTIDADES pedem a saída de Iran. Diário de Pernambuco, Recife, 18 setembro 
2004, Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica1_3.asp. Acessado em 08 abril 
2007 
 
FOI um incidente grave de investigação. Jornal do Commercio. Recife, 17 setembro 
2004. Política. Disponível em: http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108626.php. 
Acesso em 08 abril 2007. 
 
 
FRENTE acusa guia de Cadoca de aliciar ex-moradora de palafita. Jornal do 
Commercio. Recife, 24 agosto 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/24/not_105554.php. Acesso em 05 abril 2007. 
 
GOUVEIA, Glauce. João Paulo na cabeça.  Jornal do Commercio. Recife, 04 
setembro 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/04/not_110598.php. Acesso em 12 abril 2007. 
 
INDÍCIOS apontam para ação de “profissionais”.. Jornal do Commercio. Recife 03 



 189

setembro 2004. Política. Disponível em 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/03/not_106971.php. Acesso em 06 abril 2007 
 
JARBAS: petista superdimensiona crítica. Recife 25 agosto 2004. Diário de 
Pernambuco. Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/25/politica4_0.html 
 
JARBAS: "Fatos precisam ser esclarecidos". Diário de Pernambuco, Recife, 17 
setembro 2004, Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica3_0.asp. Acessado em 08 abril 
2007  
 
JARBAS diz que CPI "é picadeiro, é circo" Diário de Pernambuco, Recife, 21 
setembro 2004, Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/21/politica3_0.asp. Acesso em 08 abril 
2007. 
 
JOAQUIM Francisco também busca votos na comunidade. Jornal do Commercio. 
Recife, 25 setembro 2004. Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/25/not_109579.php. Acesso em 08 abril 2007. 
 
JOÃO Paulo Contra – Ataca. Diário de Pernambuco. Recife, 24 agosto 2004, Política. 
Disponível em: http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/24/politica1_0.html. 
Acessado em 05 abril 2007. 
 
JUNGMANN critica “fulanização” do debate. Jornal do Commercio. Recife 09 
setembro 2004. Política. Disponível em 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/09/not_107684.php. Acesso em 08 abril 2007. 
 
LAVAREDA: "Gesto de indisfarçada baixaria". Diário de Pernambuco. Recife, 24 
agosto 2004. Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/24/politica1_1.html. Acesso em 05 abril 
2007. 
    
LAVAREDA descarta erro e culpa comitê de Cadoca pela derrota. Jornal do 
Commercio. Recife, 14 outubro 2004, Política. Disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/14/not_111747.php. Acessado em 12 abril 2007. 
 
LOPES, Aquiles. João Paulo na Berlinda. Diário de Pernambuco. Recife, 21 agosto 
2004, Política. Disponível em 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/24/politica1_0.html. Acessado em 05 abril 
2007. 
 
LOPES, Aquiles; NUNES, Thiago. PMs detidos ao seguir advogado de Socorro. Diário 
de Pernambuco. Recife, 17 setembro 2004, Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica1_0.asp. Acessado em 08 abril 
2007. 
 
MACHADO Eduardo. Ação da Casa Militar continua sem resposta. Jornal do 
Commercio. Recife 23 setembro 2004. Política. Disponível em: 



 190

http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/23/not_109322.php. Acesso 08 abril 2007. 
 
 
OPOSIÇÃO quer CPI. Diário de Pernambuco, Recife, 18 setembro 2004, Política.  
Disponível em http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica3_1.asp. Acesso 
em 08 abril 2007.  
 
OUVIDOR-chefe pede providências. Diário de Pernambuco, Recife, 18 setembro 
2004, Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica1_1.asp. Acesso em 08 abril 
2007. 
 
PT cancela agenda. Diário de Pernambuco, Recife, 17 setembro 2004, Política. 
Disponível em: http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica3_1.asp. 
Acessado em 08 abril 2007. 
 
SANTIAGO, Vandeck. O novo líder da política pernambucana. Diário de Pernambuco 
Recife, 04 outubro 2004. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/10/04/politica1_3.asp. Acessado em 12 abril 
2007.  
 
SOCORRO das palafitas se queixa de agressão. Diário de Pernambuco. Recife, 03 
setembro 2004, Política. Disponível em: 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/03/politica7_0.html. Acessado em 05 abril 
2007. 
 
TOLEDO, Marcos.Guias de João Paulo e Cadoca travam guerra da comunicação. 
Jornal do Commercio. Recife, 26 agosto 2004. disponível em: 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/26/not_105844.php. Aceso em 05 abril 2007. 
 
 
Pesquisas de Opinião 
IBOPE OPINIÃO. Confiança nas Instituições. Rio de Janeiro, 2005. Disponível no 
site:http://www.ibope.com.br/opp/pesquisa/opiniaopublica/download/opp098_confianca
_portalibope_ago05.pdf Acesso em  29 de jun 2008. 
 
IBOPE OPINIÃO. Pesquisa de Opinião Pública sobre Assuntos Políticos 
Adiminstrativos OPP 282. Recife, 2004. Disponível no site: 
http://www2.ibope.com.br/calandrakbx/filesmng.nsf/Eleicoes/2004/Downloads/eleicoes
_2004_recife_opp282.pdf/$File/eleicoes_2004_recife_opp282.pdf. Acesso em  29 de 
jun 2008 
 
IBOPE OPINIÃO. Pesquisa de Opinião Pública sobre Assuntos Políticos 
Adiminstrativos OPP 480. Recife, 2004a. Disponível no site: 
http://www2.ibope.com.br/calandrakbx/filesmng.nsf/Eleicoes/2004/Downloads/eleicoes
_2004_recife_opp480.pdf/$File/eleicoes_2004_recife_opp480.pdf. Acesso em 03 
fevereiro 2008. 
 
 



 191

IBOPE OPINIÃO. Pesquisa de Opinião Pública sobre Assuntos Políticos 
Adiminstrativos OPP 588. Recife, 2004b. Disponível no site: 
http://www2.ibope.com.br/calandrakbx/filesmng.nsf/Eleicoes/2004/Downloads/eleicoes
_2004_recife_opp588.pdf/$File/eleicoes_2004_recife_opp588.pdf. Acesso em 03 
fevereiro 2008. 
 
 
IBOPE OPINIÃO. Pesquisa de Opinião Pública sobre Assuntos Políticos 
Adiminstrativos OPP 759. Recife, 2004c. Disponível no site: 
http://www2.ibope.com.br/calandrakbx/filesmng.nsf/Eleicoes/2004/Downloads/eleicoes
_2004_recife_opp759.pdf/$File/eleicoes_2004_recife_opp759.pdf Acesso em 03 
fevereiro 2008. 
 
 
IBOPE OPINIÃO. Pesquisa de Opinião Pública sobre Assuntos Políticos 
Adiminstrativos OPP 830. Recife, 2004d. Disponível em: 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalI
BOPE&pub=T&db=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=2004\Municipal\Pernambuc
o\Recife&docid=827E1F11718078FF83256F21007ABE09. Acesso em 03 fevereiro 
2008. 
 
SENSUS. Pesquisa de Opinião Pública Nacional Rodada 88. São Paulo, 2007. 
Disponível na URL: http://www.cnt.org.br/arquivos/downloads/sensus/relat88.pdf. 
Acesso em 29 jun 2008. 
 
Filme de Longa Metragem em DVD 
TODOS os Homens do Presidente. Direção: Alan J. Pakula. Produção: Walter Coblenz. 
Intérpretes: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden, Martin Balsan, Hal 
Holbrook, Jason Robbards e outros. Roteiro: William Goldman. Música: David Shire. 
Los Angeles: Warner Brothers, 2006. 2 DVD’s (138 min), widescreen, color. Produzido 
por Warner Vídeo Home. Baseado no livro All The President’s Men, de Bob Woodward 
e Carl Bernstein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 192

Anexos 
 
Modelo de Questionário Utilizado nas Entrevistas 
 
Questões-chave Hipóteses e outros pontos a explorar 
Como é a estrutura da editoria de política? 
 

• Quantidade de repórteres 
• Setoristas por partidos 
• Papel do sub-editor 
• Horário de fechamento 

 
No período eleitoral, quais mudanças 
operacionais são efetuadas na editoria? 
 

• Setoristas trabalham com os 
mesmos grupos políticos. 

• Há uma combinação entre os 
repórteres para explorar os 
mesmos assuntos e dar uma 
coerência ao noticiário? 

Como as pautas são organizadas? 
 

• Quantas reuniões de pautas? 
• Com que freqüência os repórteres 

opiniam? 
• Revisão de pauta 

Quais são os critérios para escolher uma 
determinada notícia e não outra? 
 

• Avaliar os critérios de 
noticiabilidade empregados 

Qual a origem das notícias cobertas pela 
editoria?  

• Fontes pessoais dos jornalistas 
• Pauta interna 
• Guia eleitoral 

Qual era o clima político na época do caso 
Maria do Socorro? 
 

• Perceber a visão das redações 
sobre o caso. 

Qual foi o significado político do caso? 
 

• Idem 

A perseguição do advogado Dominici 
Mororó aconteceu num fim de tarde. 
Havia repórteres na redação? Foi preciso 
deslocar algum profissional para o local 
da ocorrência? Houve apoio de outra 
editoria. 
 

• Avaliar o caso enquanto Hard 
News. 

Qual foi o impacto do caso na cobertura 
das eleições de 2004? 
 

• Perceber a visão das redações 
sobre o caso. 

João Paulo e Cadoca, além do fato de 
serem os dois candidatos mais bem 
colocados na pesquisa de opinião, tiveram 
maior visibilidade na imprensa por causa 
do caso?  
 

• Relação com os demais candidatos 
preteridos no noticiário.  

Como você avalia a atuação das • Poderia ter sido diferente? Porque?



 193

instituições policiais e judiciárias no caso. 
Como você avalia a atuação da imprensa 
pernambucana no caso 
 

• Poderia ter sido diferente? Porque? 
• Avaliar idéias sobre os 

procedimentos profissionais.  
• Os jornais tiveram influência no 

caso? 
Para você, qual a influência do caso no 
resultado das eleições de 2004? 
 

 

 
Matérias Jornalísticas 
 
Jornal do Commercio 
 
CAMPANHA NO VÍDEO 
Publicado em 19.08.2004 
 
 
APRESENTAÇÃO 
No primeiro guia dos majoritários, os candidatos optaram por apresentar o lado positivo 
de seus históricos como cidadãos e políticos. João Paulo (PT) lembrou da agressão que 
sofreu ao tentar defender famílias de sem-teto em Sítio Grande, em 1992, quando era 
deputado e Joaquim (PTB) era governador . 
 
 
NO ATAQUE 
O guia da União pela Mudança, de Cadoca (PMDB), criticou o suposto desleixo da 
atual administração em relação à Guarda Municipal. Para ilustrar, apresentou um 
funcionário não-identificado reafirmando a deficiência do órgão. Em seguida, o 
candidato voltou a prometer a criação de uma secretaria de segurança e da 
modernização da Guarda. 
 
 
APOIO 
Tanto o guia de Cadoca quanto o do candidato da chapa Oposições do Recife, Joaquim 
Francisco (PTB), apresentaram seus principais cabos eleitorais na campanha. O 
primeiro contou com depoimento do governador Jarbas Vasconcelos, o segundo, com o 
apoio do ex-prefeito Roberto Magalhães. 
 
 
SÁTIRA 
Num tom mais escrachado, o prefeiturável Sílvio Costa (PMN) criticou seus três 
oponentes melhor colocados nas pesquisas eleitorais. Minimizados a crianças, Joaquim 
Francisco, Carlos Eduardo Cadoca e João Paulo foram satirizados pelos personagens 
Seu Guloso, Seu Festoca e Seu Pinóquio, respectivamente. Sobrou até para o jornalista 
Francisco José, mediador dos debates da TV Globo, nitidamente caricaturado na figura 
do ‘Fico Lelé’. Para formar o quarteto do ‘guia mirim’, Sílvio Costa utilizou um dos 
filhos, dois sobrinhos e um de seus alunos. “Qualquer semelhança com os candidatos é 
mera coincidência”, ironizou o candidato em depoimento ao JC.  
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Frente acusa guia de Cadoca de aliciar ex-moradora de palafita 
Publicado em 24.08.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/24/not_105554.php 
 
Em vídeo mostrado ontem pela Frente de Esquerda do Recife, ex-moradora de palafita 
de Brasília Teimosa diz ter sido “usada” no guia de TV de Cadoca contra João Paulo 
 
O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Paulo, reuniu ontem à noite o 
Conselho Político da Frente de Esquerda para apresentar o que, na sua avaliação, se 
tratava de algo “muito grave”: uma fita de vídeo com um depoimento de uma ex-
moradora de uma palafita de Brasília Teimosa – Socorro dos Santos. Em 17 minutos, 
ela disse ter recebido promessa de ajuda financeira e jurídica para os dois filhos presos 
caso falasse contra o projeto da prefeitura para Brasília Teimosa no guia de TV do 
prefeiturável peemedebista Carlos Eduardo Cadoca da última sexta-feira. A União pela 
Mudança disse, em nota, que o prefeito cria uma cortina de fumaça para não responder 
aos questionamentos (ver matéria abaixo). 
 
Procurada no último sábado pela equipe que faz o guia de TV de João Paulo, Socorro 
afirma, em seu depoimento, ter sido “usada” e que teria procurado a coordenação da 
campanha petista para ser “coerente” com o trabalho que sempre desenvolveu no bairro. 
Segundo o vereador e coordenador da campanha da Frente, Dilson Peixoto, Socorro 
teria sido procurada por uma comissão de moradores de Brasília Teimosa que quis saber 
os “reais” motivos que a levaram a fazer as gravações para Cadoca. “A comissão 
convenceu ela a dizer a verdade”, resumiu (ver trechos da gravação em quadro nesta 
página). 
 
Durante todo o dia de ontem, o prefeito e a equipe que coordena a campanha da Frente 
fez mistério sobre o assunto. O anúncio da reunião foi feito por e-mail pela assessoria de 
imprensa do candidato petista ao mesmo tempo em que foi convocada uma entrevista 
coletiva para ser realizada logo após a reunião do Conselho. 
 
Enquanto a fita era apresentada à imprensa, o prefeito deixou o local e evitou falar com 
os jornalistas. “João Paulo teve que cumprir uma agenda de campanha com leigos 
católicos da Igreja Nova”, afirmou o vice-prefeito e também candidato à reeleição, 
Luciano Siqueira (PCdoB). Luciano foi designado pelo petista para responder aos 
questionamentos. As declarações do prefeito candidato sobre o assunto foram feitas no 
guia majoritário de ontem (ver matéria na página 4). 
 
Segundo o comunista, a fita poderá ser usada em ação a ser movida na Justiça contra a 
União pela Mudança e Cadoca. “Ainda estamos discutindo isso. Até porque a 
autorização que tivemos de Socorro foi para a utilização no nosso guia de TV”, disse. 
 
Apesar de ter afirmado que não há chances de a equipe da Frente de Esquerda partir 
para a “baixaria” nos programas de TV, Luciano garantiu que é preciso não confundir 
ataques pessoais e baixarias com “forma incisiva” de expressar um ponto de vista. “No 
segundo turno de 2000 sofremos o diabo e mesmo assim mantivemos a serenidade. Mas 
na hora que precisou ser firme, João Paulo foi firme”, declarou. 
 
Para Luciano, há uma dupla indignação na Frente. “A primeira, com a forma abjeta 
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como essa moça foi usada. A segunda, com a agressão à democracia. Quem fez o que 
eles fizeram é capaz de usar qualquer argumento para se justificar. Quem disso usa, 
disso cuida”, atacou. 
 
O depoimento de Socorro dos Santos terá seqüência nos próximos guias do PT.  
 
 
Ataque do PT contra Cadoca empurra Jarbas para confronto 
Publicado em 25.08.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/25/not_105690.php 
 
Governador avalia que “a montanha pariu um rato” ao falar sobre a denúncia do PT 
contra Cadoca (PMDB). E cobra explicações sobre a obra da PCR em Brasília Teimosa 
 
ANA LÚCIA ANDRADE 
A nova arma do PT contra o candidato Carlos Eduardo Cadoca (União Pela Mudança), 
na campanha eletrônica, levou um integrante de peso a reforçar o ‘exército’ do 
candidato peemedebista no confronto eleitoral. Mantido, até agora, quase como um 
magistrado – dividido entre a função de cabo eleitoral de Cadoca e parceiro institucional 
de João Paulo (PT) –, o governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) desceu, ontem, à arena 
eleitoral e botou, de vez, a boca no trombone contra o petista.  
 
O papel que escolheram para aquele que tem uma tarefa fundamental na campanha de 
Cadoca, parece ser o de porta-voz do discurso que a União Pela Mudança elegeu, a 
partir de agora, para atingir o cerne da gestão de João Paulo: “a nossa melhor obra é 
cuidar das pessoas”, bordão que ampara a administração petista e tem sido enfatizado 
para também respaldar a candidatura do prefeito. 
 
No dia seguinte às acusações exibidas pelo guia eleitoral de João Paulo – o depoimento 
de uma moradora de Brasília Teimosa afirmando ter recebido proposta financeira para 
bater em João Paulo no guia de Cadoca –, Jarbas não se esquivou de falar sobre o 
assunto, em duas ocasiões em que foi abordado por jornalistas. Ele foi, ao mesmo 
tempo, duro e irônico, ao avaliar o ataque petista. Seguindo uma estratégia, exigiu que a 
gestão de João Paulo explique se a obra que realizou em Brasília Teimosa “é de cunho 
social ou uma obra urbanística”.  
 
“O que tratamos foi de uma questão administrativa. O PMDB disse que a Prefeitura está 
fazendo uma obra urbanística e não social. Em lugar de tirar as pessoas das palafitas 
para dar-lhes uma nova morada, fez uma obra puramente urbanística. Inverteu. Até 
agora o PT não explicou isso, ele tem de explicar. Acho que o PT superdimensionou o 
episódio que, no fundo, não trará mazela para a gente. Temos muito tempo para 
explicar”, avisou Jarbas, ontem à tarde, após uma caminhada na Guabiraba, ao lado da 
vice de Cadoca, Ana Cavalcanti (PP). 
 
Jarbas antecipou que o guia de Cadoca, hoje, exibirá fala da mesma “dona” Socorro, em 
que ela autoriza o depoimento que prestou ao programa peemedebista, criticando as 
ações de João Paulo em Brasília Teimosa. “É evidente que as pessoas que prestaram 
depoimento (no guia do PT) voltaram atrás e deram outro depoimento (no guia do 
PMDB). Quem pode estar mentindo é o PT. Agora, convocar a imprensa, às 19h, para 
um negócio dessa ordem, é convocar uma montanha para parir um rato”, ironizou, ao se 
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referir a forma que o PT anunciou a denúncia.  
 
Guias de João Paulo e Cadoca travam guerra da comunicação 
Publicado em 26.08.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/26/not_105844.php 
 
Coligação do candidato peemedebista afirma no guia da TV que a Frente de Esquerda 
manipula os ex-moradores das palafitas, que seriam “dependentes da Prefeitura” 
 
MARCOS TOLEDO 
Após uma primeira semana morna na guerra dos programas eleitorais gratuitos na TV 
dos prefeituráveis do Recife, ontem os candidatos melhor colocados nas pesquisas 
abriram a artilharia verbal contra seus opositores. No confronto direto João Paulo (PT) x 
Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), foi a vez do peemedebista contra-atacar na batalha 
das palafitas de Brasília Teimosa. Mesmo com menos tempo para munição, Joaquim 
Francisco (PTB) e Sílvio Costa (PMN) mostraram poder de fogo contra seus principais 
adversários. 
 
Última a entrar no ar, a União anunciou o que chamou de “a verdade definitiva” sobre o 
caso de Brasília Teimosa, mas dedicou boa parte do vídeo à promessa de seu candidato 
de atrair fontes de investimento e renda para gerar mais emprego na cidade, utilizando o 
caso de uma empresa de gêneros alimentícios que obteve mais incentivos durante a 
gestão de Cadoca na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado. 
 
Encerrada a primeira parte light, com direito a videoclipe em ritmo de frevo, o guia da 
União retomou o embate com o que chamou de uma “história de medo, mentira e 
humilhação”, referindo-se à posição do PT na batalha das palafitas. O programa reiterou 
o discurso de que “a população do Recife foi induzida por uma intensa campanha 
publicitária a acreditar que (a nova orla) se tratava de uma obra social”. 
 
No ponto culminante, recuperou as imagens de Socorro dos Santos e outras moradoras – 
apresentadas como vítimas pressionadas de manipulação do guia do PT – nas quais elas 
autorizam a utilização na propaganda de Cadoca de seus depoimentos contra a atual 
gestão. “É uma versão moderna do cabresto eleitoral, um modelo urbano do velho 
barracão de usina”, alude a apresentadora do guia da União. 
 
O guia eleitoral da Frente de Esquerda do Recife, de João Paulo, foi o quinto a entrar no 
ar e basicamente repetiu o vídeo exibido na noite da última segunda-feira. No programa, 
a artesã e ex-moradora de Brasília Teimosa Socorro dos Santos acusa a União pela 
Mudança, de Cadoca, de haver prometido benefícios a ela em troca de seu testemunho 
contra a atual administração. 
 
Outras ex-moradoras também afirmam que, se soubessem que as declarações seriam 
utilizadas no guia de Cadoca não teriam falado. No fim do programa, João Paulo repete 
seu discurso no qual manda um recado aos oponentes: “Respeitem o sofrimento das 
pessoas”. 
 
Outra Brasília na briga pelo poder 
Publicado em 29.08.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/08/29/not_106271.php 
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Alvo da principal polêmica da atual campanha eleitoral do Recife, Brasília Teimosa 
atrai políticos de todas as tendências. A forte divisão marca a campanha deste ano  
 
VERONICA ALMEIDA 
Palco da principal polêmica da campanha eleitoral nas últimas semanas, Brasília 
Teimosa tem se aproximado cada vez mais do clima político da sua irmã famosa, a 
capital do País. Assim como a Brasília do Distrito Federal, a Teimosa tem disputas 
acirradas em época de eleições e atrai políticos de todas as tendências, embora abrigue 
apenas 1,37% do eleitorado do Recife. De quebra, está entrando pela segunda vez na 
agenda do presidente Lula (ele virá dia 19 próximo), ganhando novamente visibilidade 
nacional. 
 
Essa efervescência política não surgiu por acaso. Fundadores do bairro, gente que se 
juntou a eles logo depois e quem acompanha o crescimento de Brasília Teimosa sabem 
que se trata do caminho natural de um grupo que já nasceu mobilizado. “É resultado do 
processo democrático”, reage a freira Aurieta Xenofonte, 66 anos. Há 30, ela e outras 
duas religiosas da Igreja Católica foram morar na comunidade para apoiar a luta das 
famílias contra a expulsão e ajudar no processo de cidadania do grupo. Aurieta continua 
morando lá, comandando projetos sociais para crianças e adolescentes. 
 
A intensa mobilização popular em Brasília Teimosa fez nascer lideranças diversas. 
Moacir, Tony, Ivonete, Aluízio, Piaba, Celeste, Tânia, Elides, Lito, Maria, Suetônio, 
Wilson e Edileusa são apenas alguns nomes dessa geração gigante de líderes 
comunitários. 
 
Aluízio Paes Barreto, 52, que está nesse grupo e preside pela quarta vez o Conselho de 
Moradores de Brasília Teimosa, calcula que existam hoje na comunidade mais de 50 
entidades, entre associações e clubes diversos. “Em parte é bom, porque mostra o nível 
de organização popular. Por outro lado, é ruim, porque divide a luta, principalmente 
quando há um envolvimento muito forte da liderança com políticos”, avalia. Aluízio 
sabe que é direito de todo cidadão escolher seu candidato e pedir votos em favor dele. 
“Mas se a liderança comunitária ficar isenta, melhor”, observa o presidente do conselho. 
 
A discrição que sugere Aluízio parece não ser tão fácil em Brasília Teimosa. Lá, todo 
mundo sabe quem vota em quem. Nestas eleições para prefeito, uma parte apóia 
explicitamente Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) e a outra não esconde a militância em 
favor da reeleição de João Paulo (PT). Nos últimos dias, foi difícil não tomar partido na 
discussão política que envolveu a urbanização da orla, tema freqüente no guia eleitoral 
dos dois candidatos. Embora seja uma reivindicação antiga, dos tempos em que as 
diferenças políticas entre os moradores eram menores, a obra dividiu opiniões e 
produziu atos públicos dos dois lados. 
 
“O debate é saudável, mas desde que não falte coerência”, diz Luciberto Xavier de 
Macedo (Piaba), 48, ex-presidente do conselho de moradores. 
 
Para ele, mesmo com o acirramento dos últimos dias e as diferenças partidárias é 
possível uma boa convivência e a luta única por uma Brasília melhor. Para Moacir 
Gomes, 50, que nasceu no local, presidiu por várias vezes o Conselho de Moradores e 
hoje comanda a União dos Moradores de Brasília Teimosa, o poder de mobilização das 
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lideranças do bairro acaba atraindo os políticos e esquentando a campanha por lá. 
 
Mesmo com poucos eleitores (apenas 14.155, considerando apenas os que votam no 
local), Brasília dá visibilidade. É uma referência pela história de lutas e conquistas, 
desde o regime militar. O ex-prefeito Gustavo Krause (PFL), que administrou a cidade 
entre 1979 e 1982, diz que aprendeu muita coisa com a teimosia daquela comunidade. 
“Entre elas, que a ação governamental tem que ser participativa. As pessoas sabem mais 
das coisas que os técnicos”. Nessa época, a prefeitura teve que aceitar a proposta de 
urbanização do local que a comunidade queria. Eles construíram o Projeto Teimosinho, 
uma espécie de plano diretor do local e que acabou criando o conceito das Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), estabelecidas depois pela legislação para proteger, 
da especulação imobiliária, áreas de ocupação popular no resto da cidade.  
 
Dona Socorro denuncia seqüestro e agressão 
Publicado em 03.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/03/not_106970.php 
 
Ex-moradora de palafitas e pivô da guerra no guia eleitoral entre Cadoca e João Paulo, 
Socorro dos Santos foi achada amarrada no mangue do Cabanga. Ela prestou queixa 
ontem à noite  
 
O Grupo de Operações Especiais (GOE) tem, desde ontem à noite, a missão de 
esclarecer mais um suposto crime de seqüestro de especial interesse da sociedade. A 
Delegacia da Mulher registrou, à noite, a queixa de espancamento e seqüestro de dona 
Maria do Socorro dos Santos, a ex-moradora das palafitas de Brasília Teimosa, que se 
tornou pivô da disputa eleitoral entre os guias de campanha dos candidatos Carlos 
Eduardo Cadoca e João Paulo. Pela característica do suposto crime, a atribuição foi 
assumida pelo GOE, que conduziu Socorro para exames no Instituto Médico Legal 
(IML) e passa a cuidar da sua segurança. 
 
Dona Socorro dos Santos chegou à Delegacia da Mulher, por volta das 19h20, 
conduzida por advogados do Movimento Nacional de Direitos Humanos, traumatizada, 
chorando e com a roupa com traços de lama. Ela havia, pouco antes, solicitado por 
telefone ajuda a assistentes sociais que trabalham na região de Brasília Teimosa, depois 
de ser libertada por dois menores viciados em cola, que a encontraram no mangue do 
Cabanga. 
 
Em depoimento à delegada de plantão da Polícia da Mulher, Alcilene Marques, que 
durou mais de duas horas, Socorro dos Santos narrou todo o processo de tortura 
psicológica e física a que foi submetido, a partir das 11h da manhã, quando foi abordada 
no Cais de Santa Rita por dois desconhecidos. Ela havia ido à cidade resolver questões 
pessoais, quando, em determinado momento, um dos homens pegou um de seus braços 
e disse: “Comporte-se como se eu fosse seu marido”. O outro parceiro acompanhou aos 
dois até a um Gol branco, onde se encontrava um terceiro homem. “Ela não fez 
nenhuma citação a questões ou declarações políticas dos seqüestradores”, ressalvou o 
advogado do Movimento de Direitos Humanos Dominici Mororó. 
 
Segundo o relato, ela foi alvo de ofensas e agressões enquanto estava deitada no banco 
de trás e o veículo circulava por várias ruas. Os espancamentos foram maiores quando 
retornaram à área do Cabanga e ela amarrada e abandonada no mangue. “Era chamada 



 199

de vagabunda e outras ofensas. Um queria estuprá-la, mas outro teria dito: não viemos 
fazer isso”, disse o advogado, que testemunhou o depoimento. Após o espancamento e 
de a amarrarem, os seqüestradores teriam deixado o local com R$ 220 e uma foto de 
dona Socorro com um neto.  
 
Indícios apontam para ação de “profissionais” 
Publicado em 03.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/03/not_106971.php 
 
A forma como dona Maria do Socorro dos Santos contou ter sido deixada amarrada no 
mangue do Cabanga revela que a ação teria sido feita por profissionais. O modelo é 
conhecido como Ventral e consiste em amarrar os braços por trás das pernas, deixando a 
pessoa na posição agachada, impedindo que ela consiga andar ou se levantar. A vítima 
fica então agachada ou deitada, e completamente imobilizada. Dona Socorro teria 
ficado, ainda, coberta por vegetação de mangue e passado toda a tarde no local, quando 
foi descoberta por dois meninos de rua que foram para lá cheirar cola. Reticentes, eles 
só atenderam ao choro da mulher após algum tempo. 
 
De acordo com a análise de pessoas que se encontravam na delegacia, a ação pode ter 
sido de tentativa de homicídio, pois quem a amarrou sabia o que estava fazendo: se a 
maré tivesse subido, ela teria morrido afogada. A Delegacia da Mulher recebeu, 
enquanto a popular encontrava-se depondo, o reforço de uma viatura com quatro 
agentes do Departamento de Operações. Logo após, chegou uma viatura do GOE com 
dois agentes e, em seguida, o delegado do Grupo de Operações Especiais, Antônio 
Barros. Os policiais levaram Socorro dos Santos ao Instituto Médico Legal (IML), para 
exame de corpo de delito. 
 
A delegada de plantão da Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, Alcilene Marques, 
revelou, na saída, que “havia uma situação de agressão física, com traços de 
espancamento e com indícios de seqüestro”. Segundo a delegada, Socorro dos Santos 
estava psicologicamente abalada, “podendo não ser precisa a história” contada. “Se os 
menores não a tivessem encontrado e a maré tivesse se elevado, poderia ter morrido”, 
admitiu. “Ela teve de apelar para os adolescentes a desamarrassem da corda. Eles 
estavam com medo, não sabiam o que estava ocorrendo. Depois de solta, ela saiu 
correndo para pedir ajuda”, revelou o relato a delegada.  
 
Notícia surpreende candidatos durante eventos de campanha 
Publicado em 03.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/03/not_106972.php 
 
O prefeito João Paulo lamentou, durante caminhada à noite no bairro de Afogados, a 
agressão praticada ontem contra a artesã e moradora de Brasília Teimosa Socorro dos 
Santos. “Eu soube que ela foi espancada. Quero primeiro lamentar essa violência, tenha 
ela sido praticada por quem quer que seja. Cabe à polícia a responsabilidade de 
investigar o caso”, afirmou. 
 
Apesar de Socorro ter sido pivô de polêmica entre João Paulo e o candidato do PMDB, 
Carlos Eduardo Cadoca, sobre as obras da PCR em Brasília Teimosa, o assessor de 
imprensa da campanha de João Paulo, Beto Rezende, informou que a Frente de 
Esquerda do Recife, coligação que apóia a candidatura do prefeito, não vai 
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responsabilizar ninguém. “Isso é assunto de polícia e nós confiamos nela.” 
 
Já o candidato da União pela Mudança, Carlos Eduardo Cadoca, disse que não tinha 
notícias do ocorrido até chegar em Casa Amarela, onde promoveu mais uma caminhada 
ontem à noite. “Fiquei sabendo quando eu cheguei aqui. Eu soube que houve qualquer 
coisa com ela e que ela teria ido a uma delegacia, mas não sei do que se trata”, afirmou.  
 
Jungmann critica “funalização” do debate 
Publicado em 09.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/09/not_107684.php 
 
Críticas à troca de farpas entre os candidatos majoritários que lideram as pesquisas de 
intenção de voto e à falta de ações estruturadoras dos últimos prefeitos do Recife. Foi o 
que mais se ouviu, ontem, no lançamento do programa de governo do prefeiturável pelo 
PPS, Raul Jungmann, no Plenarinho da Câmara do Recife. 
Entre uma proposta e outra, tanto Jungmann quanto a sua vice, Socorro Ferraz, e ainda o 
presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, batiam no que chamaram de “falta 
de rumo” da cidade e “fulanização” do debate eleitoral, na atual campanha. 
 
“Enquanto o Recife pede socorro, eles discutem o que uma humilde moradora de 
Brasília Teimosa, chamada Socorro, disse”, bateu Jungmann, fazendo um trocadilho 
sobre a polêmica gerada pela exposição da ex-habitante de palafitas Socorro dos Santos 
nos guias de João Paulo (PT) e Carlos Eduardo Cadoca (PMDB). 
 
O candidato do PPS é, entre os concorrentes ao Executivo Municipal, o primeiro a 
lançar seu programa de governo na íntegra. Elaborado por 18 técnicos que apóiam sua 
candidatura, entre eles a vice Socorro Ferraz, o documento contém 19 páginas e tem 
como principais objetivos a elevação da competitividade do município no cenário 
nacional, a metropolização da administração, através de parcerias com as demais 
prefeituras da Região Metropolitana, e a transformação do Recife na “Cidade do 
Conhecimento”. 
 
O texto apresenta quatro prioridades. Na primeira, intitulada “Construção da cidade 
saudável: inclusão e habitabilidade”, estão enumeradas, entre outras, as ações de 
inclusão social, saúde, segurança e geração de empregos. Em seguida, no item 
“Promoção da cidade competitiva”, estão as propostas para áreas como educação, 
cultura, turismo e comércio. 
 
Por último, estão as divisões de “Gestão e controle urbanos” e “Gestão pública eficiente 
e transparente”. “Tenho orgulho de ser o único candidato a ter lançado um programa de 
governo. O Recife está sem rumo e eu não vou contribuir para a fulanização do debate 
eleitoral”, criticou o pós-comunista.  
 
Policiais da Casa Militar do Estado flagrados em espionagem 
Publicado em 17.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108619.php 
 
Três PMs à paisana dirigindo veículos com placas frias foram detidos quando 
perseguiam o advogado que acompanha o caso da ex-moradora de palafitas Socorro dos 
Santos. GOE alega que perseguição ocorreu porque há suspeita de que o espancamento 
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a Socorro teria sido forjado  
 
CLÓVIS ANDRADE 
Três policiais da Casa Militar de Pernambuco, instituição responsável, entre outras 
atribuições, pela segurança do governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), foram 
flagrados ontem em perseguição e espionagem ao advogado Dominici Mororó, que há 
duas semanas acompanha o caso do suposto espancamento da ex-moradora de palafitas 
de Brasília Teimosa Maria do Socorro dos Santos. O segundo-sargento Melquizedek 
Alves Martins e os soldados Adalberto Leandro do Nascimento e Ivan Bezerra da Silva, 
e mais um quarto homem não identificado, seguiram o advogado em um Palio e duas 
motos desde que ele saiu de sua residência, em Olinda, às 8h30, até o Jordão, no Recife. 
 
Os PMs, que estavam à paisana, foram pegos às 10h30 em uma barreira montada pelo 
delegado do Jordão, Antônio Cândido, que foi acionado pelo próprio advogado. O outro 
homem conseguiu fugir. Após passarem dez horas detidos na delegacia, onde alegaram 
estar em missão oficial, eles foram liberados às 20h, segundo o delegado, por falta de 
indícios criminais. Os três estariam em investigação conjunta com o Grupo de 
Operações Especiais, de acordo com o próprio GOE, por haver suspeita de que o 
seqüestro e espancamento de Socorro dos Santos podem ter sido forjados (leia na página 
6). 
 
Dominici Mororó, integrante do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), 
contou em seu depoimento que ia para a Fundação Joaquim Nabuco, em Apipucos, 
quando notou que estava sendo seguido. Ele, então, desviou o percurso e telefonou para 
o delegado, que organizou a batida policial.  
 
Tanto o Palio como uma das motos traziam placas frias e foram apreendidos. Assim 
como os três revólveres calibre 38, a munição, uma filmadora e uma máquina 
fotográfica digitais, um binóculo, dois micro-gravadores, as placas originais do carro e 
um dossiê que, entre outras coisas, continha uma foto de Socorro dos Santos e uma 
ficha com informações sobre Mororó.  
 
O que também chamou a atenção foi o fato de haver, dentro do carro, adesivos dos 
candidatos à PCR pelo PMDB, Carlos Eduardo Cadoca–, e pelo PTB, Joaquim 
Francisco, e ainda do vereador e pleiteante à reeleição Henrique Leite (PT). Cadoca e o 
prefeito João Paulo (PT) exibiram Socorro dos Santos em seus respectivos guias 
eleitorais, dando opiniões opostas sobre a retirada das palafitas de Brasília Teimosa, 
pela PCR, pouco antes do suposto espancamento.  
 
Antônio Cândido, assim como os representantes do Ministério Público, OAB e demais 
entidades presentes, no entanto, preferiram, a princípio, não afirmar o caráter político do 
fato. O que não evitou os vários protestos e pedidos de explicação do Governo do 
Estado por parte da maioria. “Esse tipo de operação só se via no regime militar”, 
reclamou o deputado Roberto Leandro (PT), presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia Legislativa.  
 
A irritação ficou ainda mais evidente após a liberação dos PMs. “O Governo e a polícia 
estão tendo uma posição lamentável. A primeira providência deveria ser a de proteger a 
vida de Dominici. Esse tipo de ação é uma ameaça à sociedade pernambucana”, 
protestou o advogado Bruno Ribeiro, também integrante do MNDH. Equipe de vídeo do 
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guia do PTB gravou a movimentação na delegacia. 
 
Apesar da versão do GOE e dos PMs, o delegado Antônio Cândido abriu inquérito 
criminal para apurar o caso. A Corregedoria da Polícia de Pernambuco também avaliará 
a necessidade de abertura de inquérito disciplinar contra os três PMs. O material 
encontrado no carro, por sua vez, será encaminhado para o Instituto de Criminalística 
para ser submetido à perícia.  
 
 
 
Jarbas afirma que não sabia da espionagem 
Publicado em 17.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108620.php 
 
Governador diz que desconhece participação do Serviço de Inteligência da Casa Militar 
na investigação do suposto seqüestro de Socorro dos Santos. E que ficará atento, “ainda 
mais”, ao caso 
 
ANA LÚCIA ANDRADE 
O governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) foi bastante incisivo, ontem à noite, ao 
informar que não tinha conhecimento do envolvimento do Serviço de Inteligência da 
Casa Militar nas investigações sobre o suposto seqüestro da ex-moradora das palafitas 
de Brasília Teimosa, a artesã Socorro dos Santos. E ressaltou que, após o fato, estará 
“ainda mais atento” e exigente na apuração do ocorrido com a artesã.  
 
“A polícia nunca me comunicou que tinha pedido à Casa Militar (para ajudar no caso). 
Eu não sabia que o Serviço de Inteligência da Casa Militar tinha sido solicitado. Mais 
do que ninguém, tenho o interesse de que os fatos sejam apurados, como cidadão e 
como governador. Sobretudo como governador”, enfatizou, momentos antes de 
acompanhar Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) em uma caminhada no Ibura. 
 
Jarbas disse que vinha acompanhando apenas as investigações realizadas pelo Grupo de 
Operações Especiais (GOE) sendo, inclusive, consultado por Aníbal Moura sobre a 
divulgação de alguns dados, como o do retrato falado dos supostos seqüestradores. “O 
que estou dizendo abertamente é que essa parte do Serviço de Inteligência eu não 
acompanhei. Então, se eu vinha atento até agora, tenho que ficar mais ainda, porque a 
Casa Militar está envolvida. Nós precisamos de mais esclarecimentos. Há um fato 
nebuloso. Essa mulher dá um depoimento, depois dá outro, é seqüestrada, debita a um 
assalto, é reinquirida e diz que não é mais assalto. É tudo muito nebuloso.” 
 
O governador ainda pediu a compreensão dos jornalistas para o entendimento de que ele 
não se envolve com alguns “problemas” que estão sob a gerência da Casa Militar. E 
esclareceu que, salvo as comunicações que lhes são encaminhadas sob a rubrica de 
“confidencial” e “reservado ao governador” – como a visita de ministros ou algum tipo 
de protesto –, nos demais, nem toma conhecimento. “Se o Serviço de Inteligência é 
requisitado para outras coisas não é do meu conhecimento. Não fico procurando saber. 
Iran (Pereira, chefe da Casa Militar) nem me comunica.” 
 
Jarbas informou também que tomou conhecimento do flagrante com os PMs por volta 
das 14h, por meio da secretária do Gabinete Civil, Lúcia Pontes. Disse que, 
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imediatamente, procurou informações com o secretário de Defesa Social, João Braga, e 
o chefe da Polícia Civil, Aníbal Moura. “Segundo eles, independentemente da mulher 
(Socorro) ter solicitado, ela tinha de ser acompanhada porque tinha sido seqüestrada. 
Procurei saber qual o envolvimento da Polícia Militar, que tem base no Palácio, se era 
rotina aquilo, já que às vezes ela dispõe de material de melhor qualidade do que a 
polícia. Há um Serviço de Inteligência que é convocado para esses fatos, movimentos 
de grande monta (sic) ou casos como esses”, esclareceu, acrescentando ter entendido o 
ocorrido como um fato corriqueiro.  
 
Cadoca engrossa coro do “nada sei” 
Publicado em 17.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108621.php 
 
A reação do candidato Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) ao ser abordado sobre o 
flagrante dos PMs engrossou o coro do “nada sei”, que soou durante todo o dia, no 
Palácio das Princesas e na aliança governista. Na chegada à casa de recepções Blue 
Angel, ontem à noite, para o lançamento de seu programa de Governo, e depois de ter 
escalado o coordenador-geral da campanha, Chico de Assis, para falar sobre o ocorrido, 
Cadoca resumiu em “não há fatos novos”, em relação ao que foi dito por Chico. Tudo 
que o coordenador de campanha do peemedebista disse foi: “O fato está sob 
investigação, não tenho detalhes sobre essa história e estamos tão surpresos quanto 
qualquer outra pessoa”. 
O lançamento do programa O Recife que o Povo Quer contou com o comparecimento 
em peso de secretários, assessores, e líderes políticos da aliança jarbista. Mas ninguém 
arriscava se manifestar sobre o flagrante dos PMs. O vice-governador Mendonça Filho 
(PFL) minimizou o ocorrido e o tachou de “fato policial normal”. Outros, como o 
presidente estadual do PFL, André de Paula, e o presidente da Assembléia Legislativa, 
Romário Dias (PFL), confessaram-se informados apenas pelos sistemas de notícias on 
line. Romário ainda escorregou e se valeu da ‘ordem do silêncio’ para não avançar no 
que trazia o noticiário em tempo real. Foi logo contido pelo olhar de advertência de 
André de Paula. 
 
O silêncio também imperou no Palácio. Mas, por lá, o impacto do ocorrido deixou 
muitos estupefatos e preocupados. O marqueteiro da campanha de Cadoca, Antônio 
Lavareda, desfilava pelos corredores com um ar blasé de quem fazia uma visita de 
rotina. A agenda do governador foi completamente alterada pelo ocorrido. Apenas os 
compromissos de campanha foram mantidos, à noite, movidos pelo esforço de “vamos 
levar essa campanha para o segundo turno”, como convocou Cadoca. (A.L.A.)  
 
Joaquim afirma que caso é grave e pede apuração 
Publicado em 17.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108623.php 
 
Trabalhista pôe sob suspeita “missão oficial” de policiais da Casa Militar. Mais 
incisivo, Armando Neto admite implicação política no caso 
 
O deputado federal e candidato a prefeito Joaquim Francisco (Oposições do Recife) pôs 
sob suspeita a alegada “missão oficial” dos policiais detidos no momento em que 
perseguiam o advogado Dominici Mororó, do Movimento Nacional dos Direitos 
Humanos. Joaquim afirmou que a entrada da Casa Militar em investigações especiais 
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“não é costumeira” e que o setor – vinculado diretamente ao gabinete do governador – 
tem atribuições específicas. “É um dos órgãos da Polícia Militar que faz a segurança do 
Palácio do Governo. Ela tem suas competências na segurança do governador e de sua 
família”, detalhou. Ele definiu o fato como grave e que “deve ser” apurado.  
Mais incisivo, embora ressaltando não querer fazer julgamento precipitado, o deputado 
federal e presidente estadual do PTB, Armando Monteiro Neto, cobrou um 
pronunciamento do governador Jarbas Vasconcelos e do chefe da Casa Militar, coronel 
Iran Pereira, sobre o episódio. “É estranho não termos uma posição sobre o caso. Existe 
uma situação de embaraço para o Governo”, acusou. 
 
Monteiro Neto afirmou que “não há dúvida” de que a espionagem atinge o Palácio do 
Campo das Princesas, por haver sido praticada por militares “muito próximos” do 
Executivo. O deputado acusou “a missão” da Casa Militar de ilegal, por não haver sido 
apresentada a autorização judicial para a investigação do advogado (Dominici). “Como 
se pode investigar um advogado (alguém) sem autorização legal?”, levantou a questão. 
 
O presidente estadual petebista considerou os fatos como “bizarros e da maior 
gravidade” e defendeu sua apuração de forma a que se tenha uma amplo esclarecimento. 
Ele conclamou a classe política e os líderes e representantes dos diversos segmentos da 
sociedade a cobrarem a elucidação do caso, no mais breve tempo. Segundo o 
parlamentar oposicionista, o incidente denuncia uma possível aparelhagem e 
instrumentalização da Polícia Militar (pessoal da Casa Militar, carro com placa fria, 
armas não registradas e espionagem), e chega a admitir até uma implicação política no 
caso. “Não se pode aceitar que o Estado, além de conviver com a insegurança cotidiana 
do cidadão, passe a afetar o lado político de sua vida”, protestou.  
 
GOE põe caso Socorro sob suspeita 
Publicado em 17.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108625.php 
 
Delegado escalado pelo Palácio para falar sobre a ação de espionagem de policiais da 
Casa Militar levanta suspeitas sobre espancamento de Socorro 
 
CIARA CARVALHO 
Escalado pelo Governo do Estado para explicar a ação de espionagem de policiais da 
Casa Militar no caso de Maria do Socorro dos Santos, o delegado do Grupo de 
Operações Especiais (GOE) Antônio Barros afirmou, ontem, que os policiais estavam 
seguindo o advogado Dominici Mororó a serviço do GOE, porque há suspeitas de que o 
seqüestro e espancamento da ex-moradora de palafitas de Brasília Teimosa tenha sido 
forjado. Barros disse que o advogado vinha sendo monitorado por ser uma das pessoas 
mais próximas a Socorro e, portanto, poderia indicar o local onde ela está escondida, 
desde que prestou depoimento à polícia. O delegado garantiu que o chefe de Polícia 
Civil, Aníbal Moura, não tinha conhecimento da participação de policiais da Casa 
Militar, afirmando que ele apenas era informado dos resultados da investigação. 
 
Chamando para si toda a responsabilidade pelo envolvimento dos policiais no caso, 
Barros justificou que preferiu acionar o serviço reservado da Casa Militar porque ele 
tem policiais mais competentes e preparados do que os da 2ª sessão da Polícia Militar, 
que é encarregada de fazer investigações dessa natureza. Outra razão alegada pelo 
delegado foi o fato de ele ter uma relação pessoal e de confiança com o major Antônio 
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Pereira Neto, chefe do serviço de inteligência da Casa Militar, a quem os três policiais 
detidos ontem estão subordinados. “Existe uma aproximação muito grande entre eu e o 
major. Ele tem um pessoal bem treinado e com equipamentos melhores e mais 
modernos que os da 2ª sessão. Já trabalhamos muito juntos”, justificou, sem dar maiores 
detalhes sobre essa “parceria” com a Casa Militar. 
 
Antônio Barros alegou que a polícia vinha trabalhando com a hipótese de que o 
seqüestro de Socorro poderia ter sido forjado desde o início. “Pela estória que ela 
contou na delegacia, não precisava nem de investigação para levantar dúvidas sobre a 
veracidade do crime”, justificou, afirmando que, no dia seguinte ao depoimento de 
Socorro no GOE, prestado no dia 3 de setembro, ele já acionou o serviço reservado da 
Casa Militar. “Não demos divulgação a isso para não atrapalhar as investigações”, 
alegou. 
 
As suspeitas sobre a veracidade do seqüestro foram aumentando, segundo o delegado, 
com o andamento do inquérito. “Ela disse que tinha sido abordada na Rua de Santa Rita, 
no Centro, que é bastante movimentada. Mas, quando fomos investigar, não havia 
nenhuma pessoa que tivesse presenciado a abordagem dos bandidos. Isso é muito 
estranho e reforçou nossas desconfianças”, explicou. Barros alegou também que 
Socorro não soube dar informações detalhadas sobre o período em que ficou sob o 
poder dos bandidos. “Ela passou cinco horas passeando de carro pela cidade e 
praticamente não sabia dizer nada, alegando que tinha tomado um líquido estranho e 
ficado desorientada”, afirmou. O delegado informou que foram feitos testes para saber 
se Socorro realmente havia sido dopada, mas os resultados ainda não estão prontos.  
 
“Foi um incidente grave de investigação” 
Publicado em 17.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/17/not_108626.php 
 
O delegado Antônio Barros negou que tenha sido um erro envolver a Casa Militar, que 
tem como atribuição cuidar da segurança do governador do Estado, na investigação de 
um caso com forte conotação política. Ele afirmou que, com o flagrante dos policiais, o 
trabalho do GOE no caso está “estragado”.  
 
JORNAL DO COMMERCIO – Por que os policiais militares da Casa Militar foram 
chamados para fazer um serviço de investigação reservada, quando o procedimento 
comum é que esse trabalho seja feito pela 2ª sessão da PM? 
ANTÔNIO BARROS – Porque eles são mais profissionais e bem preparados do que o 
pessoal da 2ª sessão. A Casa Militar tem treinamento específico e equipamentos 
melhores e mais modernos. E principalmente porque eu tenho uma relação pessoal e de 
confiança com o major Pereira (chefe do serviço de inteligência da Casa Militar, 
Antônio Pereira Neto), que é especialista em fazer o serviço de aproximação velada. 
Quando tem trabalho dessa natureza, a gente contacta ele. 
 
JC – Se os policiais são tão bem preparados porque eles foram descobertos? 
BARROS – Foi um incidente de investigação grave. Infelizmente os policiais falharam. 
A vigilância perfeita é para não ser detectada. 
 
JC – Mas a Casa Militar tem competência legal para fazer a investigação de um caso 
policial que não envolva diretamente autoridades do Estado? 
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BARROS – Realmente não estaria dentro das atribuições dela fazer esse tipo de 
investigação. Por isso ela não aparece quando a gente divulga o resultado do trabalho. 
Mas essa não é a primeira, a segunda, nem a última vez que nós trabalhamos em 
conjunto. 
 
JC – Que outras investigações então foram feitas pelo GOE com o apoio da Casa 
Militar? 
BARROS – Bom.. tem umas parcerias que ainda estão em andamento. 
 
JC – Mas que casos já foram resolvidos com a ajuda do serviço reservado da Casa 
Militar? 
BARROS – (Fica pensando por vários minutos...) Teve um estouro de um cativeiro... O 
ano eu não estou bem lembrado... Acho que foi em Abreu e Lima, quando a gente 
descobriu um pessoal de Berg (seqüestrador Rosemberg Ramos da Silva). 
 
 
JC – Existe algum ofício encaminhado pelo GOE solicitando a participação dos 
policiais da Casa Militar no caso? 
BARROS – Não. Nem nessa investigação, nem em nenhuma outra porque esse é um 
procedimento de praxe. Eu fico até meio de calça curta para falar sobre isso porque esse 
é o tipo de trabalho que não se revela para não prejudicar outras investigações. 
 
JC – Os policiais estão acompanhando este caso desde quando? 
BARROS – No dia seguinte ao depoimento de Socorro no GOE, eu acionei o major 
Pereira e ele colocou o pessoal dele na investigação. 
 
 
JC – Mas já havia informações suficientes, naquele momento, que indicassem que o 
seqüestro poderia ser uma fraude? 
BARROS – Pela nossa experiência, havia uma desconfiança. 
 
 
JC – O senhor avalia que foi um erro envolver policiais da Casa Militar, que são 
responsáveis pela segurança do governador do Estado, na investigação de um caso que 
tem forte conotação política? 
BARROS – Não. O procedimento foi correto porque a escolha foi por razão 
profissional. Eles são mais competentes para esse tipo de serviço. 
 
JC – Como fica o trabalho de investigação agora? 
BARROS – Estragado.  
 
Lula rebate críticas a sua visita 
Publicado em 20.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/20/not_108974.php 
 
Presidente disse que veio “vistoriar” obras no Recife a fim de mostrar o que seu 
governo está fazendo e evitar que outros políticos assumam a paternidade das ações do 
PT 
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SHEILA BORGES 
Apesar de todo o clima de campanha eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
tentou afastar qualquer tipo de conotação político-eleitoral na rápida visita ao Recife, 
ontem, para conhecer o novo Aeroporto Internacional dos Guararapes, a estação do 
metrô da Imbiribeira, que será inaugurada no próximo mês, e as obras do Conjunto 
Habitacional do “Casarão Cordeiro”, onde estão sendo construídas 760 casas para as 
famílias das palafitas de Brasília Teimosa e da Torre, e as que moram na Vila Vintém. 
 
Depois de ajudar uma ex-moradora das palafitas a assentar um tijolo – em uma cena 
típica de campanha –, Lula rebateu as críticas dos que consideraram essa visita 
eleitoreira, entre eles o governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), que não foi e nem 
enviou nenhum representante de seu estafe para recepcioná-lo. 
 
No único discurso que fez, Lula ressaltou que o Governo Federal não repassa verbas 
apenas para os aliados, como o prefeito candidato João Paulo (PT), mas para o 
governador ou o prefeito que apresentar projetos consistentes. “Quando o Governo 
Federal vai investir recursos, não está olhando para qual é o Estado e quem é o 
governador ou o prefeito. Olhamos a viabilidade, se o projeto está bem feito e se é 
consistente. Aí fazemos o que podemos”, justificou. 
 
Lula afirmou que não estava no Recife inaugurando obras mas apenas vistoriando, uma 
vez que é preciso que o presidente faça isso para mostrar à população o que seu governo 
está fazendo concretamente, e para evitar que outros políticos assumam a paternidade 
das ações promovidas pelo PT. “A verdade é que se a gente não vem na obra, muitas 
vezes as pessoas não reconhecem o que o Governo Federal faz”, falou ao microfone, 
sendo muito aplaudido pelos aliados que devem reproduzir esse discurso e enaltecer as 
parcerias firmadas entre seus municípios e a União. 
 
Para reforçar a postura imparcial da Presidência da República nesse período de 
campanha eleitoral, o presidente lembrou que tinha participado, no dia anterior, de uma 
premiação para homenagear projetos implementados por prefeitos de todo o País. E 
entre os 11 prefeitos premiados estavam gestores do PT, PSDB, PFL, PPS e PSB. Lula 
prometeu voltar ainda este ano para inaugurar as obras vistoriadas ontem.  
 
Caso da espionagem paralisa a Assembléia 
Publicado em 23.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/23/not_109321.php 
 
Mesa Diretora adia todas as sessões plenárias e reuniões de comissões para o próximo 
dia 5, a fim de que ninguém tire proveito eleitoral da audiência pública que investiga 
espionagem da Casa Civil 
 
O caso do flagrante de espionagem envolvendo policiais da Casa Militar continua 
acirrando o clima entre governistas e oposicionistas na Assembléia Legislativa. De olho 
na repercussão da audiência pública proposta anteontem pela Comissão de Direitos 
Humanos da Casa – marcada para o próximo dia 28 –, a Mesa Diretora entrou em 
campo e conseguiu aprovar, ontem, um requerimento cancelando todas as sessões 
plenárias e reuniões de comissões na próxima semana. 
De acordo com o presidente da Casa, Romário Dias (PFL), não haverá prejuízo para o 
calendário parlamentar. O trabalho nos gabinetes e departamentos da Assembléia será 
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normal. 
 
Preocupados com as acusações de que a audiência teria um caráter eleitoreiro, já que 
seria realizada a apenas cinco dias das eleições municipais, os oposicionistas 
concordaram com o adiamento e subscreveram o requerimento da Mesa Diretora. As 
sessões plenárias serão retomadas a partir do próximo dia 5 de outubro. 
 
“Não há nenhuma intenção em utilizar a audiência para fins eleitorais. Esperamos que, 
com a mudança da data, os colegas governistas convençam seus aliados a 
comparecerem para esclarecer uma sucessão de fatos graves envolvendo a utilização de 
servidores públicos e do aparelho do Estado”, salientou o líder da oposição, Isaltino 
Nascimento (PT).  
 
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado petista Roberto Leandro, 
voltou a bater forte no Governo do Estado. “O problema envolve muito mais coisa do 
que a espionagem ao advogado Dominici Mororó e seus colegas de trabalho. Estamos 
falando de práticas abusivas de investigação e arapongagem que ignoram a Justiça e 
ameaçam a paz social”, afirmou Leandro para, em seguida, complementar.  
 
“Da mesma forma que o governo permite que servidores espionem advogados e 
integrantes de movimento sociais, permite também que parlamentares ou qualquer outra 
pessoa tenha sua vida vasculhada sem nenhum tipo de ordem judicial”, criticou o 
deputado. Durante o pronunciamento dos oposicionistas não houve intervenção de 
nenhum integrante da bancada governista. 
 
Segundo fontes ligadas à bancada governista está praticamente descartada a participação 
do chefe da Casa Militar, o coronel Iran Pereira, e do delegado-chefe do Grupo de 
Operações Especiais, Antônio Barros.  
 
Ação da Casa Militar continua sem resposta 
Publicado em 23.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/23/not_109322.php 
 
EDUARDO MACHADO 
Uma semana após três PMs da Casa Militar haverem sido flagrados seguindo o 
advogado Dominici Mororó, responsável pela defesa da artesã Socorro dos Santos, 
permanecem sem resposta dois questionamentos, feitos por delegados que preferiram 
não se identificar: por que o Grupo de Operações Especiais (GOE), delegacia com um 
dos maiores efetivos da Polícia Civil, precisou solicitar à Casa Militar que seguisse o 
advogado, e por que, mesmo com o chefe-geral de polícia, delegado Aníbal Moura, 
tendo sido avisado da prisão dos PMs pela manhã não resolveu a questão revelando o 
‘convênio’ com um simples telefonema? 
 
Pela ordem dos fatos: Dominici Mororó notou que estava sendo perseguido quando saía 
de casa, em Olinda. Ele foi até a Fundaj, em Casa Forte, mas desistiu de entrar ao notar 
que o cerco era para valer. Ligou para o delegado Antônio Cândido, titular do Jordão, 
que o orientou a seguir para a Avenida Maria Irene, principal do bairro. Quatro agentes 
e o delegado esperaram o advogado passar e detiveram dois homens em um Palio prata 
e um terceiro em uma moto. Eles se identificaram como PMs lotados na Casa Militar 
“em missão oficial”. 
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Cinco minutos após levar os três presos e a vítima para a delegacia, Antônio Cândido 
telefonou para o diretor de Polícia Judiciária, delegado Valdir Macedo, comunicou o 
ocorrido revelando que os PMs tinham um dossiê sobre a vida de Mororó e portavam 
câmeras de vídeo e fotográficas e gravadores. Macedo enviou para a Delegacia do 
Jordão o diretor de Polícia da Capital, Francisco Jardim, e reportou o caso a seu superior 
imediato, Aníbal Moura. Tudo isso, antes das 11h. 
 
Os procedimentos na Delegacia do Jordão foram acompanhados por dois promotores de 
Justiça, pelo corregedor-auxiliar da Secretaria de Defesa Social, coronel José de 
Siqueira, por um conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo diretor de 
Polícia da Capital e pelo comandante do 19º Batalhão, coronel José Roberto Targino. 
Nenhum deles foi comunicado por seus superiores que a ação dos PMs da Casa Militar 
era uma parceria com o GOE. As autoridades, assim como toda a população, só tiveram 
notícia do “convênio GOE-Casa Militar” às 19h, quando o delegado Antônio Barros, 
em entrevista ao vivo na TV “esclareceu” o caso.  
 
Como não estava caracterizado nenhum crime, os policiais foram liberados. Porém, foi 
instaurado um inquérito para apurar a legalidade da operação. As investigações devem 
ser iniciadas hoje pelo delegado especial Evaristo Ferreira Neto.  
 
Joaquim Francisco também busca votos na comunidade 
Publicado em 25.09.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/09/25/not_109579.php 
 
Depois de João Paulo (PT) e Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), hoje é a vez de o 
candidato do PTB, deputado federal Joaquim Francisco, passar pelo polêmico território 
de Brasília Teimosa. Logo após o debate na TV Jornal, às 15h, Joaquim fará uma 
caminhada e um porta-a-porta na comunidade, ao lado do vereador Rogério de Lucca, 
que disputa a renovação do mandato e tem no bairro um dos seus redutos eleitorais. 
 
Brasília Teimosa transformou-se no principal tema da campanha deste ano, desde o 
início do guia eleitoral, quando a ex-moradora de palafitas Socorro dos Santos apareceu 
no programa de Cadoca criticando João Paulo e, dois dias depois, foi ao programa 
petista levantar acusações contra o peemedebista. Após isso, alegou ter sido seqüestrada 
e espancada e seu advogado, Dominici Mororó, foi seguido por policiais da Casa Militar 
do Governo do Estado. 
 
Ontem, ao participar de entrevista na Rádio Folha, Joaquim voltou a cobrar um 
esclarecimento por parte da polícia sobre o episódio. “A verdade tem que aparecer no 
máximo até o dia 30, antes das eleições, para que o eleitor não fique em dúvida quando 
for votar”, concluiu 
 
Dois depoimentos e muita polêmica 
Publicado em 03.10.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/03/not_110517.php 
 
A eleição deste ano entrará para a história como a campanha em que Brasília Teimosa 
pautou o noticiário político e virou mote da maior disputa travada entre os dois 
principais candidatos a prefeito. A razão de tanta polêmica se deve, sobretudo, a um 
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personagem central: a artesã Maria do Socorro dos Santos. Depois que ela apareceu no 
guia eleitoral do candidato Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) criticando o prefeito João 
Paulo (PT) pelas obras de urbanização da orla, a campanha nunca mais foi a mesma. 
 
Um dia depois, a segunda aparição de Maria do Socorro, dessa vez no guia do atual 
prefeito, causou uma repercussão ainda maior. Ela foi para a televisão dizer que seu 
depoimento contra João Paulo foi dado em troca de ajuda financeira e de assistência 
para dois filhos que estão no Presídio Aníbal Bruno. Logo em seguida, o caso ganhou 
contornos policiais. Maria do Socorro apareceu com hematomas, afirmando que foi 
seqüestrada e espancada por três homens – que continuam soltos. 
 
Já na reta final da campanha, veio o episódio mais polêmico e de maior repercussão 
política. Policiais da Casa Militar – responsável pela segurança do governador Jarbas 
Vasconcelos – são detidos fazendo espionagem contra o advogado de Maria do Socorro, 
Dominici Mororó. A explicação dada foi a de que os PMs estavam agindo a serviço do 
Grupo de Operações Especiais (GOE), que investiga o suposto seqüestro da artesã. 
 
A versão apresentada pelo governo não convenceu entidades de direitos humanos que 
acompanhavam o caso, nem a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Juntos, eles 
solicitaram a entrada da Polícia Federal na investigação, pedido que, até agora, não foi 
atendido. (C.C.)  
 
Fracasso nas urnas é explicado pela falta de um líder carismático 
Publicado em 04.10.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/04/not_110609.php 
 
A derrota da aliança jarbista certamente está calcada em muitas justificativas. Mas, ao 
contrário do que esbravejam seus líderes, não pode ser relativizada como um episódio 
eleitoral. Em se tratando de um segundo e consecutivo fracasso – contra o mesmo 
adversário, e no principal colégio eleitoral do Estado – conclui-se que a aliança carece 
de um líder carismático, com capacidade de emergir como um nome natural nesse 
conglomerado de caciques e com a densidade política no Recife. 
  
As diversidades de projetos políticos que, por si só, já fracionam o grupo, podem até ser 
contidas, diante do didático ensinamento da derrota. Mas o que agoniza a aliança 
jarbista é a falta de investimento na construção de um líder de densidade política, além 
do governador Jarbas Vasconcelos. 
 
NO COMITÊ – Nem bem as urnas começaram a ser apuradas e o abraço do filho mais 
novo, que não se conteve no choro, já dava a Cadoca o veredicto da eleição. O discurso 
de fé no 2° turno, insistido até os momentos finais da votação, conseguiu produzir o 
ânimo que as pesquisas roubaram. Mas também deve ter produzido a dificuldade de 
explicar a derrota. Embora estampada no rosto de todos que passaram pelo comitê, a 
decisão de falar à imprensa só foi tomada quando faltavam quase 10% das urnas. Mas 
Cadoca manteve-se tranqüilo, e, no primeiro momento, assumiu sozinho a derrota. 
(A.L.A.)  
 
João Paulo na cabeça 
Publicado em 04.10.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/04/not_110598.php 
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Prefeito derrota pela segunda vez consecutiva a aliança liderada pelo governador Jarbas 
Vasconcelos (PMDB) e é reeleito no primeiro turno  
 
GLAUCE GOUVEIA 
As pesquisas estavam certas. Com mais de 56% dos votos, o prefeito João Paulo (PT) 
foi reeleito para comandar por mais quatro anos o Recife. Derrotando pela segunda vez 
consecutiva na capital um candidato da aliança que dá sustentação ao Governo Jarbas 
Vasconcelos (PMDB) – desta vez o peemedebista Carlos Eduardo Cadoca –, o petista 
inaugura um novo ciclo na política pernambucana, abrindo espaço para uma nova força 
que, a partir desta semana, concentrará esforços na busca pelo comando do Estado em 
2006. 
 
“Queria agradecer ao povo recifense do fundo do coração. Fizemos obras que deram 
visibilidade à cidade, tivemos uma preocupação social e, adicionando a isso o apoio do 
nosso presidente Lula e a força de nossa militância, acho que aí estavam os ingredientes 
para o sucesso do nosso governo”, disse, ontem, no Recife Praia Hotel, onde, ao lado 
dos coordenadores de sua campanha, correligionários e militantes, acompanhou o 
trabalho de apuração dos votos pelo TRE.  
 
Ainda no hotel, o prefeito recebeu diversos telefonemas parabenizando-o pela vitória. 
Entre eles o do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, o do presidente nacional do PT, 
José Genoíno, e o do adversário petebista Joaquim Francisco, que já sinaliza para uma 
aproximação política com o PT. “O PTB tem um peso na cidade, mas vai ter que se 
definir em relação ao seu projeto político. Se é voltar a compor com o Governo do 
Estado, continuar a contruir uma alternativa independente ou compor politicamente 
conosco”, afirmou João Paulo. 
 
Do hotel, o prefeito seguiu para a festa da ‘onda vermelha’ no Marco Zero, no centro da 
cidade, e em seguida deu sua primeira entrevista enquanto prefeito reeleito à TV Jornal. 
 
Sereno como em toda a campanha, João Paulo fez uma única promessa: “Vamos 
continuar realizando as grandes transformações que a cidade precisa. Dessa vez com 
mais coragem, mais determinação, mais experiência, mais apoio do Governo Federal e 
mais participação popular. Nossa principal obra é cuidar das pessoas.” E justificou a 
serenidade. Disse que já sentia, nas ruas, a vitória bem de perto. A supresa, segundo ele, 
ficou por conta da militância. “Ninguém desanimou mesmo quando parecia que já 
tínhamos ganhado.” 
 
ELEIÇÕES 2006 – João Paulo evitou falar de alianças para as eleições estaduais em 
2006. “Falar disso agora é atrapalhar as administrações que acabaram de ser eleitas. No 
tempo certo os partidos vão discutir isso.” 
 
O prefeito reeleito novamente minimizou o impacto da derrota de Cadoca sobre o 
governador Jarbas Vasconcelos. E chegou a gaguejar quando questionado sobre a 
derrota da coligação União pela Mudança. “Não. Houve derrota numa eleição. Temos 
que esperar as próximas eleições”. 
 
O prefeito ‘zen’ demonstrou humildade ao falar de si mesmo. Questionado sobre o fato 
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de ter se tornado uma das maiores lideranças políticas de esquerda no Estado, o que já 
vem sendo confirmado por aliados e adversários, ele tentou desconversar. “Não me 
represento. Represento uma proposta, um projeto político do qual temporariamente 
estou à frente. A prefeitura do Recife não é projeto de João Paulo, mas do partido. E 
graças a Deus ao lado de muitas lideranças com representatividade no Estado todo.” 
 
A mesma humildade não foi vista quando o assunto girou em torno do principal 
adversário. Ao dizer que não ia falar da derrota de Cadoca – e sim de sua vitória –, João 
Paulo deu uma espécie de tapa de luva de pelica no peemedebista. “Não tenho nada que 
dizer para ele. A cidade já disse através dos votos.”  
 
Lavareda descarta erro e culpa comitê de Cadoca pela derrota 
Publicado em 14.10.2004 
http://jc.uol.com.br/jornal/2004/10/14/not_111747.php 
 
O marqueteiro Antônio Lavareda, que comandou a derrotada campanha de Cadoca 
(PMDB), soltou o verbo, ontem, em entrevista. Com frases milimetricamente 
planejadas, dado o calhamaço de gráficos que respaldou suas declarações, ele resumiu o 
desfecho do pleito na seguinte frase: “nada seria diferente com ‘dona’ Maria do 
Socorro”. Ele isentou o marketing da derrota, porque “não foi a comunicação que 
introduziu a “mulher-bomba” na campanha, mas a esposa do candidato, Berenice.  
 
CASO ‘DONA’ SOCORRO 
“O ataque de Maria do Socorro não foi ao marketing nem ao coordenador da campanha, 
mas à esposa do candidato. Aquilo que de mais próximo há dele, sobretudo quando se 
tem um candidato com um grau de conhecimento baixo (pelo eleitor). Os três elementos 
mais importantes, do ponto de vista de imagem, são honestidade, experiência e 
competência. Qual o papel da comunicação nesse episódio que as análises deixam de 
lado e tentam misturar tudo como se Maria do Socorro tivesse sido uma invenção, uma 
criação do marketing? E vocês vão saber agora o que o comando político da campanha 
ouviu, como relato nosso, dias depois do episódio. (neste momento pede ao jornalista 
Fernando Veloso que narre os fatos: “se fez um relatório ao comando da campanha 
detalhando que ninguém da nosso equipe procurou ‘dona’ Socorro, ninguém foi 
levantar quem era ela, porque ela veio encaminhada pelo comitê e tinha uma informação 
a dar. O nosso procedimento foi mandar uma equipe com ela em Brasília Teimosa para 
ver se o que ela estava dizendo era rigorosamente a verdade”. Neste momento, Lavareda 
interrompe: “quem telefonou para Mauro Bastos (coordenador da campanha) mandando 
ele receber ‘dona’ Socorro?”. Veloso responde: “Berenice (esposa de Cadoca), que dava 
expediente no comitê e disse a Mauro:‘olha, vou mandando uma pessoa que é daqui do 
nosso comitê, tem convivência com a gente e tem uma informação importante sobre 
Brasília Teimosa’. Mauro recebeu e mandou checar”. Lavareda interrompe novamente: 
“qual era a checagem que deveria ter sido feita? A da veracidade da informação de 
‘dona’ Socorro. Seria irresponsabilidade nossa, embora ela fosse encaminhada pelo 
comitê, mais especificamente pela esposa do candidato, não checar as informações que 
ela trazia. O personagem ‘dona’ Socorro, nem por um instante, passou nem era para 
passar como preocupação para nós. Primeiro, porque a gente sabe que o candidato tem 
uma larga tradição de trabalho em Brasília Teimosa, então não era possível estar nos 
enviando uma mulher-bomba, uma bomba-relógio. Se ele trabalha há tanto tempo lá, se 
a esposa dele trabalha politicamente há tanto tempo com ele, é óbvio que pedir a folha 
corrida, a ficha criminal de ‘dona’ Socorro não era uma tarefa da comunicação. Eu 
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repilo e rejeito qualquer afetiva nessa direção. Se hoje a Laura Bush (esposa do 
presidente americano) mandar para o publicitário do Bush uma pessoa para dar um 
depoimento importante, o que tem de ser verificado é a veracidade do depoimento. 
Obviamente que a Laura Bush não vai introduzir uma mulher-bomba dentro da 
campanha do marido dela, não por livre e espontânea vontade, suponho”. 
 
A PERCEPÇÃO DA DERROTA 
“O tamanho que o episódio Maria do Socorro nos deixou foi de 24% (intenção de voto 
para Cadoca) a 43% (João Paulo). O fator ‘Maria do Socorro’ se repetiu outras vezes, 
quando no dia três de setembro houve seu seqüestro. A partir daí a campanha sofreu um 
rombo grande no casco, o que nos obrigou a mudar uma série de coisas. Depois veio o 
episódio da Casa Militar e a partir daí já estávamos patinando. A partir do segundo 
momento (suposto seqüestro) percebi que era irreversível (a derrota). Não disse nada 
porque um dos papéis meu, e acho que cumpri com rara felicidade, é o de ajudar a 
manter a estabilidade emocional da campanha. Há certas coisas que não se pode dizer, 
até porque não teriam nenhuma utilidade, dizer naquele momento que a campanha 
estava desenganada”. 
 
SEM CULPA 
“Nós rejeitamos qualquer cota de responsabilidade. Isso que estou dizendo a vocês já 
disse ao comando da campanha e ao candidato. Repito, nenhuma responsabilidade sobre 
‘dona’ Maria do Socorro. O restabelecimento da verdade remete a duas alternativas: ou 
a campanha de João Paulo se aproveitou da fragilidade de ‘dona’ Socorro e produziu 
uma falsa acusação, e dessa forma se lança uma mancha sobre a legitimidade de sua 
vitória, ou a esposa do candidato (Cadoca) teria cometido um brutal e desnecessário 
equívoco que custou a credibilidade e a sorte da campanha do candidato. Por que 
desnecessário equívoco, se tiver havido? Porque a ‘dona’ Socorro foi ao guia dizer 
coisas absolutamente verdadeiras e irrefutáveis até hoje: que a avenida ficou pronta 
primeiro e as casas depois. O fulcro da coisa foi ela asseverar que seu depoimento foi 
comprado, não pelo Mauro Bastos, nem por Antônio Lavareda, mas pela esposa do 
candidato. As duas alternativas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Eu 
acredito que a imprensa é quem pode encontrar a resposta devida. Afinal, a campanha 
terminou, mas a ‘dona’ Socorro está por aí, viva, e carregando consigo a verdade. O que 
eu quero asseverar mais uma vez é que o marketing, nesse caso, não pode ser o sofá da 
sala”. 
 
O 2º TURNO 
“Esse episódio de Maria do Socorro foi decisivo para evitar o 2º turno. Muito 
provavelmente se isso não tivesse ocorrido nós o teríamos. Se íamos ganhar ou não é 
outra questão. Mas, muito provavelmente, não teria havido aquele movimento na 
direção de João Paulo daquele conjunto de eleitores que havia lhe sulfragado no 2º 
turno, em 2000, e que lhe permitiu agora já ganhar no 1º turno. A MCI não tem 
nenhuma responsabilidade. ‘Dona’ Maria do Socorro não vai ficar sentada no colo da 
responsabilidade da MCI. No nosso entendimento, João Paulo faturou pelo seus acertos 
administrativos, acertos da comunicação, que não começaram na campanha, é bom que 
se diga, e ajudado por acidentes explorados de forma discutível. Se não ocorreu o 2º 
turno, deve-se também ao desempenho das outras candidaturas. Se Joaquim tivesse 
alcançado 15% dos votos nós teríamos tido 2º turno. Em seis capitais - Salvador, 
Goiânia, Teresina, Fortaleza, Maceió e Florianópolis – estão indo para 2º turno 
candidatos com votação menor, em termos relativos, do que Cadoca”. 
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GESTÃO JOÃO PAULO 
“A avaliação administrativa é um fator importante para entender o resultado dessa 
eleição, sobretudo quando se tem um candidato incubente que está no exercício do 
cargo. Toda eleição com candidatura de incubente se trata de um plebiscito a cerca da 
performance do desempenho administrativo desse candidato. Essa situação também 
acarreta vantagens ao incubente. Quais são elas? Quem está no exercício do cargo 
controla a agenda da disputa. Os dados disponíveis sobre a gestão de João Paulo 
mostravam que havia uma percepção de realização nas áreas de saúde, morros, 
educação, estrutura viária, palafitas que mostravam um grande potencial de 
crescimento. É óbvio que nós sabíamos que, mantido esse movimento de conhecimento 
de suas obras, a ascensão de sua avaliação positiva era bastante previsível. É importante 
lembrar que a avaliação de uma administração se dá também na parametrização da 
administração imediatamente anterior. Essa parametrização terminou beneficiando João 
Paulo, uma vez que o candidato que de certa forma havia internalizado a imagem da 
administração de Roberto Magalhães (anterior à de João Paulo), que era Joaquim 
Francisco, em nenhum momento reagiu às estatísticas da campanha de João Paulo”. 
 
 
OPOSIÇÃO DA ALIANÇA 
“A política é outro fator importante para entender a eleição e e eu subscrevo 
completamente a análise que Gustavo Krause fez em entrevista o Jornal do Commercio 
do papel dessa dimensão. A análise de Gustavo se resume no raciocínio de que o 
conjunto de forças políticas da aliança não estabeleceu um contraditório substantivo 
com a administração de João Paulo desde o primeiro dia, configurando, abre aspas, em 
“uma oposição fraca, assistemática e inorgânica”, e que isso produziu um certo grau de 
artificialismo no discurso oposicionista circunscrito ao período da campanha. Eu 
subscrevo e destaco duas frases de Krause: ‘viabilidade eleitoral não se constrói numa 
campanha’ e ‘a desconstrução de uma campanha não pode ser feita sob o impacto da 
emoção eleitoral porque o eleitor entende que isso é apenas briga, é coisa do 
momento’”. 
 
 
O CANDIDATO 
“Enveredo por outro fator, também importantíssimo, que é o candidato. Quem ganha ou 
perde uma eleição, em última instância, é o candidato. Nós não dizemos isso de hoje. 
Em algumas circunstâncias o candidato é tão importante que muda a lógica de tudo 
mais, e que só o papel do candidato termina se sobrepondo a todos os outros fatores. Eu 
tenho que reconhecer que Cadoca foi um candidato aguerrido, lutador e entusiasmado. 
Mas temos de reconhecer suas limitações. Cadoca não é um candidato carismático e seu 
discurso técnico-administrativo ainda estava em processo de consolidação, como se 
verificou na evolução de seu desempenho nos debates. Ele só teve uma performance 
melhor no último. No processo de escolha do candidato, Cadoca não era o meu 
candidato, não era o candidato que eu reputava como o ideal, dada a natureza da eleição 
que eu vislumbrava. Não estou dizendo nenhuma novidade, já saiu que o meu candidato 
era fulano de tal (não cita Raul Henry). Ainda assim, diante desses números (mostra 
números desfavoráveis a Cadoca em pesquisas anteriores à campanha), ninguém podia 
extrair nenhuma conclusão de inviabilidade de Cadoca”.  
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A COMUNICAÇÃO 
“Marketing sozinho não ganha eleição. Adotamos uma linha que apontava para uma 
campanha mais despolitizada, não estadualizada e não nacionalizada. Uma campanha 
assim deixa como elemento central o prefeito e a prefeitura de um lado e os adversários 
do outro. Essa linha foi adotada em conjunto com o comando político da campanha e 
discutida com o próprio candidato. O modelo desse enfrentamento, em síntese, era o 
seguinte: um candidato que deveria se apresentar como realizador, inovador e ágil, com 
boas propostas, humano e que tivesse a melhor parceria. E do lado de João Paulo, uma 
gestão com muita propaganda e pouco trabalho, uma cidade sem rumo, um prefeito que 
prometeu e não cumpriu e que só ele havia mudado, suas contradições. Juntamos os 
melhores valores que sempre trabalharam conosco desde 92. Há algumas críticas de 
centralização, quero dizer que conduzi essa campanha com o mesmo grau de 
centralização das outras. Tínhamos alguns problemas previsíveis, que eram: sabíamos 
que João Paulo iria crescer e do outro lado a experiência administrativa de Cadoca, 
como vender isso? Fizemos uma campanha com propostas e críticas administrativas, 
desde o primeiro momento. Temperada com humor para dar leveza aos ataques. 
Tínhamos bastante tempo para cumprir essa estratégia”. 
 
Diário de Pernambuco 
 
João Paulo na berlinda  
Gestão da PCR é alvo de ataques de todos os adversários, menos Conde (PSH)  
http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/21/politica1_0.html  
21/08/2004 
 
Aquiles Lopes 
Da Equipe do DIARIO  
 
O prefeito-candidato João Paulo tem sido a grande vidraça da propaganda eleitoral 
gratuita, tanto no rádio quanto na TV. Nos programas de ontem o petista foi criticado 
por praticamente todos os adversários, Conde (PHS) - que fez a estréia na TV- foi a 
única exceção. Nos programas de Cadoca (PMDB) e Joaquim Francisco (PTB) os 
ataques foram mais intensos, embora cada um tenha escolhido flancos diferentes. O 
peemedebista acusou a prefeitura de não ter começado a construir as casas para os 
moradores de Brasília Teimosa, já o trabalhista criticou os buracos nas ruas da cidade. 
 
  No programa de televisão, o vice-prefeito Luciano Siqueira (PCdoB) utilizou 30 
segundos para responder às primeiras investidas de Cadoca, a quem chamou de 
desinformado. Ao falar sobre a segurança pública, Luciano disse que Cadoca 
constrangia o governador Jarbas, que tem elogiado João Paulo. Depois da exibição das 
obras da PCR, João Paulo prometeu multiplicar o trabalho por quatro na próxima 
gestão. O guia do PT propôs obras estruturadoras, como a Via Mangue, que somadas 
chegam a R$ 237,7 milhões, além de gerarem mais de 60 mil novos empregos. 
 
  Daí em diante o governo municipal foi metralhado durante a maior parte do tempo. No 
guia de Cadoca houve uma matéria tentando reforçar a imagem empreendedora do 
peemedebista, finalizando com um depoimento de Jarbas. Na segunda parte cinco 
mulheres, afirmando serem moradoras de Brasília Teimosa, disseram que as casas 
prometidas durante a destruição das palafitas não estavam sendo construídas. Foi 
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mostrada ainda uma imagem do local onde o conjunto deverá ser erguido, enquanto a 
locutora dizia que não havia trabalhadores no obra. O programa do PMDB garantiu que 
a matéria foi produzida no dia 4 de agosto. Segundo o guia de Cadoca, a prefeitura 
soube da gravação da reportagem e iniciou os trabalhos no dia 16 de agosto. O próprio 
Cadoca finalizou o tema, prometendo entregar as casas aos moradores do bairro. 
 
  No guia de Joaquim foram mostrados diversas imagens de ruas e avenidas 
esburacadas, enquanto motoristas reclamavam das condições viárias. Ao mesmo tempo 
eram mostrados os preços das peças dos veículos. De acordo com os trabalhistas a 
prefeitura arrecada R$ 6 milhões por ano para tapar os buracos da cidade. Foi levada ao 
ar uma imagem de um carro, com a publicidade petista, atolado na lama. 
 
Sátira - Num tom bem mais leve que os outros, Raul Jungmann encerrou o guia noturno 
dizendo que o Recife não consegue mais atrair recursos e investimentos. Ele lembrou 
que os números da violência são crescentes. No rádio o modelo foi mais irônico, com 
personagens satirizando até o jeito de falar de João Paulo. "Não sei o que fazer para 
diminuir minha rejeição", disse o ator no guia de Cadoca.   
 
 
João Paulo contra-ataca  
Petista mostra ex-moradora de palafita dizendo que foi usada no guia de Cadoca  
http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/24/politica1_0.html 
 24/08/2004 
 
Na berlinda desde a semana passada, o PT resolveu sair da defensiva, ontem à noite, e 
utilizar todo o tempo disponível do guia eleitoral para mostrar sua versão sobre "A 
verdade de Brasília Teimosa". O tema foi explorado pela coligação do prefeiturável 
Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), na última sexta-feira, mas a peça publicitária petista 
mostrou o inverso, com um novo depoimento de Socorro dos Santos, moradora da 
localidade. Ela foi protagonista do vídeo cadoquista, no qual apareceu chorando e 
criticando a forma como as famílias de lá foram retiradas das palafitas da orla. Socorro 
desmentiu seu próprio depoimento, pediu desculpas e disse ter consentido em gravar 
para o guia do peemedebista sob a promessa de que receberia ajuda financeira e jurídica 
para livrar dois de seus filhos que estão presos. 
 
  Antes da apresentação do guia e num clima de muito mistério, uma fita de 17 minutos 
com os depoimentos sem cortes de Socorro foi apresentada ao conselho político do 
prefeito João Paulo (PT) e à Imprensa, às 19h. Aexposição foi feita pelo seu vice, 
Luciano Siqueira (PCdoB), no Recife Praia Hotel, onde ele tratou como "mentirosa" a 
propaganda da União Pela Mudança.  
 
  As novas declarações de Socorro insinuaram uso da ifluência do Governo do Estado 
para libertar seus filhos e também envolveu a esposa de Cadoca, Berenice Pereira. 
Segundo Socorro, que também integra a comissão de palafitas, a mulher do 
prefeiturável teria sido a principal responsável no processo de indução de seus 
depoimentos. "Você vai falar que está contra a obra... Eu disse: mas ele (João Paulo) 
não está pagando auxílio moradia? Ela disse: não era melhor as casas? Eu disse: claro 
que era melhor as casas. Mas ele (João Paulo) falou que agora no começo do ano a 
gente vai receber a obra, né. Foi quando veio a proposta. Que eles podiam me ajudar 
economicamente e juridicamente com a posição do meus filhos", contou. 
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  Socorro explicou ter chorado no guia de Cadoca, na sexta-feira, por conta da pressão à 
sua volta durante a gravação dos seus depoimentos. "A conversa ao meu redor era para 
sentir que eu não ia ter minha moradia. Também na hora veio a preocupação que eu tava 
dando entrevista contra uma pessoa (João Paulo) que me ajudou", frisou. 
 
  João Paulo não participou da coletiva, mas ele apareceu pela primeira vez na ofensiva, 
no horário eleitoral, ao dizer que não iria aceitar a "manipulação dos que mais 
precisam". Antes dele, mais duas moradoras que falaram no guia de Cadoca sexta-feira 
disseram ter sido manipuladas. 
 
Cadoca - Coincidentemente no dia em que o prefeito João Paulo parte para o contra-
ataque, o programa eleitoral de Cadoca foi mais light. Ao contrário do que fez nas duas 
edições anteriores, a equipe do candidato Cadoca optou por um programa sem críticas a 
João Paulo. A única crítica foi o quadro onde o borracheiro canta uma versão da música 
Sabiá, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga, em que a letra trata dos buracos das ruas e 
avenidas da Cidade, que já foi exibido em inserções durante a programação da TV.  
 
Joaquim - Já o programa de Joaquim Francisco(PTB) voltou a criticar a administração 
do PT. Na semana passada, os petebistas promoveram a operação Tapa-Buraco, em que 
sinalizaram, com a colocação de 50 cavaletes, buracos nas vias do Recife. De acordo 
com o programa, os cavaletes foram recolhidos pela PCR e armazenados na CTTU. O 
guia também mostrou imagens do trabalho de recuperação das ruas promovido pela 
PCR. Segundo o vereador Roberto Andrade, o serviço foi mal feito. "Mostra a 
irresponsabilidade do poder com o dinheiro público". 
 
  Mais uma vez, Cadoca foi a vedete do programa de Silvio Costa (PMN). O candidato 
utilizou depoimentos de Jarbas Vasconcelos - quando sugeriu que o peemedebista não 
deveria participar de debates antes de um eventual segundo turno - para chamar o 
adversário de despreparado. Para sustentar a afirmação, usou a imagem de Cadoca no 
momento em que o ele esqueceu o nome de uma avenida recifense no debate da TV 
Guararapes.   
 
Lavareda: "Gesto de indisfarçada baixaria" 
24/08/2004 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/24/politica1_1.html  
  
O cientista político Antônio Lavareda, coordenador de Comunicação Social da 
coligação União pela Mudança, foi o porta-voz da coligação do prefeiturável Carlos 
Eduardo Cadoca (PMDB) na resposta ao guia do PT que contou uma nova versão sobre 
"a verdade de Brasília Teimosa". Lavareda atribuiu a mudança nas declarações das 
pessoas que foram retiradas das palafitas e criticaram a obra, na semana passada, "ao 
medo".  
 
  De acordo com Lavareda, a resposta do PT "foi um gesto grosseiro, de indisfarçada 
baixaria", ao "tentar envolver na campanha o nome da esposa de um candidato". E 
prosseguiu: "É uma falta de respeito, uma tentativa de manipular a Imprensa, 
convocando uma coletiva para fins de tática de campanha". 
 
  Embora três moradores da localidade tenham alegado, no guia petista, que não sabiam 
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estar gravando para a propaganda de Cadoca, Lavareda reagiu dizendo que "todas" as 
entrevistas foram autorizadas. "João Paulo usa a vulnerabilidade dessas pessoas. Todas, 
todas moram em situação precária, em barracos cujoaluguel é pago pela Prefeitura. E 
elas têm medo de perder até isso", disse o cientista político por meio de nota enviada à 
Imprensa."Pressionadas pela PCR, essas pessoas foram submetidas a esse 
constrangimento no guia eleitoral", completou. 
 
  Lavareda também afirmou que o guia eleitoral do adversário foi uma tentativa de "criar 
uma cortina de fumaça" para não responder a três questões. "Por que inaugurou a obra, 
antes de entregar as casas das pessoas? Por que sua propaganda sempre escondeu esse 
fato? Por que as obras só começaram para valer depois do início do guia eleitoral?", 
questionou. A assessoria de Cadoca informou que Berenice Pereira, esposa do 
candidato, não se pronunciaria.   
 
Jarbas: petista superdimensiona crítica  
Governador afirma que novo depoimento de ex-moradora das palafitas não atinge 
a candidatura de Cadoca  
25/08/2004 
  
A reação do PT ao guia exibido pela coligação do prefeiturável Carlos Eduardo Cadoca 
(PMDB), na última sexta-feira, foi considerada pelo governador Jarbas Vasconcelos 
(PMDB) como "superdimensionada". Segundo ele, o novo depoimento dado pela ex-
moradora das palafitas Socorro dos Santos não tem como atingir a candidatura do seu 
aliado, por não haver nada que comprove as acusações. Depois de assinar uma ordem de 
serviço para reurbanização de Porto de Galinhas, ontem pela manhã, Jarbas disse que 
competia à justiça eleitoral apurar se Socorro foi pressionada a falar no guia de Cadoca 
contra a forma como as palafitas foram retiradas da orla. Ou seja, antes da entrega das 
casas aos seus moradores.  
 
  "Não acho (que ele será prejudicado, por conta das acusações). A não ser que 
comprovem isso. A mulher se diz pressionada, mas acho que isso deve ser apurado. 
Tem justiça eleitoral para isso", frisou. Ainda segundo o governador, a versão do 
programa petista sobre a "verdade de Brasília Teimosa" esqueceu a questão centraldo 
debate que, para ele, é o fato de a Prefeitura do Recife ter priorizado a obra urbanística e 
não o social, bandeira dita como prioritária pelo prefeito João Paulo (PT).  
 
  "O que candidato do PMDB fez foi dizer que a Prefeitura estava fazendo uma obra 
urbanística e não social. No lugar de tirar o pessoal das palafitas para oferecer novas 
moradas, fez uma obra puramente urbanística. E é evidente que as pessoas que 
prestaram depoimento recuaram e deram outro tipo de depoimento. Acho que o PT 
superdimensionou o episódio, que no fundo não vai trazer nenhuma mazela, seqüela pra 
gente", declarou. 
 
 Jarbas disse que o programa cadoquista terá tempo para explicar o assunto, hoje, sem 
"baixaria". Mas ao mesmo tempo, ele negou que o programa petista tivesse usado desse 
expediente na resposta, como argumentou o marqueteiro da União Pela Mudança, 
Antônio Lavareda. É a segunda vez, em uma semana, que o tom do discurso do 
governador se diferencia do adotado por Cadoca e pelo seu marketing político. Na 
última segunda-feira, Jarbas avaliou não ver como relevante a criação de uma secretaria 
municipal de Segurança Pública, principal mote de Cadoca. "Não acho que houve 
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baixaria. Eu vi o programa, e acho que é normal. O programa do PMDB de Cadoca 
sexta-feira foi duro e o do PT respondeu com dureza", destacou.   
 
Divisor de águas 
25/08/2004   
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/08/25/politica5_0.html 
 
Considerado polêmico por seu acirramento político, o bairro de Brasília Teimosa foi o 
divisor de águas na campanha à reeleição do prefeito João Paulo (PT). Ontem, antes de 
participar de debate com a Articulação Municipal Pernambucana (AMP), João Paulo fez 
questão de frisar que o tom adotado pelo guia eleitoral do seu principal adversário, 
Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), na última sexta-feira, "mudou a conjuntura política da 
cidade" por conta da sua "linha ofensiva". Mesmo jogando com as declarações do 
governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), que considerou a resposta petista 
"superdimensionada", João Paulo imprimiu um tom sério no discurso para dizer que, a 
partir de agora, a reação petista será de acordo com a ação dos oponentes. 
 
  "Superdimensionada? A partir do momento que colocaram a mulher no guia, estamos 
preparados para qualquer cenário", afirmou o petista, um dia depois de ir pela primeira 
vez à televisão defender sua gestão das críticas do guia cadoquista. E continuou: "Eu 
estou com o governador quandoele diz que não usamos baixaria, inclusive diferente do 
que disse Lavareda (marqueteiro jarbista). Agora, eu discordo quando ele acha que (a 
nova declaração de Socorro dos Santos) não bate no candidato (Cadoca)", frisou. 
 
  João Paulo afirmou que "contestava" os argumentos de Jarbas, nos quais ele diz que a 
Prefeitura só fez uma obra urbanística em Brasília Teimosa e não social. "A primeira 
coisa que fizemos foi retirar as pessoas das palafitas, onde viviam expostas à violência 
das águas, a situações de risco, fezes, urinas. Nós deveríamos ter esperado a construção 
das casas? Não. Nós demos auxílio-moradia, porque cuidamos das pessoas", destacou. 
 
  Ainda segundo a assessoria de imprensa do prefeito-candidato, a fita de 17 minutos 
com as declarações de Socorro será entregues ao Ministério Público e a OAB. Hoje, o 
guia do PT deve manter a linha ofensiva.  
 
Socorro das palafitas se queixa de agressão  
Na Polícia ela disse que foi vítima de seqüestro-relâmpago 
03/09/2004  
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/03/politica7_0.html 
  
A artesã Socorro dos Santos, ex-moradora das palafitas de Brasília Teimosa, prestou 
queixa ontem à noite na Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, se dizendo vítima de 
um seqüestro-relâmpago, seguido de espancamento. Segundo relato à delegada de 
plantão, Alcilene Marques, ela teria sido abordada, às 11h, por dois homens ainda não 
identificados, em frente ao 16º Batalhão da PM, na antiga rodoviária. Em seguida, ela 
teria sido colocada dentro de um gol branco. 
 
  Socorro contou que foi amarrada, jogada no assoalho do veículo e agredida durante o 
percurso. Os agressores teriam circulado com a vítima pela cidade e em seguida a 
levado para a maré, próximo do Cabanga Iate Clube. No local, ela teria passado por 
outra sessão de tortura e deixada amarrada na maré, no início da tarde. Socorro teria 
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sido encontrada, por volta das 18h30, por dois adolescentes, que a libertaram. O caso 
está sendo investigado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), por se tratar um 
suposto seqüestro.  
 
  Ontem, ao saber do episódio, o prefeito João Paulo (PT) condenou a agressão sofrida 
pela artesã. "Lamento a violência sofrida contra a moça, seja ela quem praticou. Agora 
caberá à Polícia investigar os responsáveis e a motivação desse ato ", exigiu o petista, 
acrescentando que esperava que a agressão não tenha nenhuma vinculação política.  
 
  Socorro se transformou no pivô da polêmica entre o PT e o PMDB. No guia da União 
pela Mudança, ela criticou as obras da orla. No dia seguinte, desmentiu seu primeiro 
depoimento, no guia petista e acusou a coligação de Cadoca de manipular suas 
declarações.  
 
  Ontem à noite, o prefeito criticou a entrevista dada pelo cientista político Antônio 
Lavareda à Rádio Folha FM. Ele acusou o PT de montar uma farsa em torno do caso . 
Segundo ele, o PT é quem foi vítima.. "Eles é que foram procurar Socorro e agora 
querem transferir a responsabilidade para nós", disse. Para João Paulo as críticas 
revelam uma preocupação política. "O nosso crescimento, rápido fez eles se sentissem 
ameaçados e partiram para o tudo ou nada",concluiu.   
 
 
Cadoca evita entrar na polêmica 
03/09/2004 
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/03/politica7_1.html 
  
O candidato da União pela Mudança, Carlos Eduardo Cadoca (PMDB), não quis 
polemizar ao falar sobre a agressão sofrida pela artesã Socorro dos Santos, moradora de 
Brasília Teimosa que foi pivô do até agora mais tenso momento envolvendo os 
prefeituráveis do Recife. Cadoca limitou-se a dizer que sabia pouco sobre o caso. 
 
  "Tomei conhecimento (da agressão) quando cheguei aqui (em uma caminhada no 
bairro do Vasco da Gama). Soube que houve um problema e ela foi para uma delegacia. 
Não sei do que se trata nem do que ela disse", declarou o candidato. Questionado sobre 
a possibilidade de a violência sofrida por Socorro ser utilizada por seus adversários para 
atacá-lo, o peemedebista esquivou-se, respondendo "Como? Ela está prestando 
depoimento, não é? Não sei". 
 
  Ainda sobre o caso Brasília Teimosa, o peemedebista minimizou a importância do 
direito de resposta de sua esposa, Berenice Andrade Lima, no guia da Frente das 
Esquerdas para reverter uma possível repercussão negativa para sua campanha 
provocada pelas acusações do PT. "Vou reverter é com isso aqui (se referindo aos 
militantes que o seguiam), com nosso trabalho de rua, nossa luta, minhas propostas e o 
nosso guia, que é de boa qualidade", enumerou. Durante a caminhada, Cadoca criticou 
seu principal adversário, João Paulo (PT), chamando-o de "arrogante" pela suposta 
euforia que tomou conta da campanha petista após a divulgação de pesquisas recentes, 
nas quais o prefeito aparece na primeira posição.   
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Cadoca aumenta artilharia contra PT  
08/09/2004 
 
Para João Paulo, adversário "bate forte" porque está com medo de perder eleição ainda 
no primeiro turno  
 
Silvia Bessa  
Da equipe do DIARIO  
  
O prefeito e candidato à reeleição, João Paulo (PT), afirmou ontem que o candidato do 
PMDB e seu principal adversário, Carlos Eduardo Cadoca, teme ser derrotado no 
primeiro turno, por isso, segundo ele, o guia da União pela Mudança "está batendo 
forte". "Eles (do PMDB) agora vão entrar no ataque. Estão vislumbrando a 
possibilidade de ganharmos no primeiro turno e aí saia de baixo", declarou João Paulo. 
Pela primeira vez, o prefeito cogitou publicamente vencer e encerrar a disputa em 3 de 
outubro - como outros petistas. Quando questionado se via espaço para a confirmação 
desse cenário, João Paulo respondeu: "Sim, eu acho que (a eleição) até pode ser 
decidida no primeiro turno". Uma opinião que hoje ainda não encontra respaldo técnico 
nas pesquisas de intenção de voto. 
 
  João Paulo disse ainda considerar inexeqüível a promessa de Carlos Eduardo Cadoca 
de atender a população in loco com medicamentos entregues por agentes do Programa 
de Saúde da Família (PSF). "Para os recursos que temos, acredito que não dá 
paraabastecer 1,05 milhão de pessoas com medicação em casa", avaliou. Ao contestar as 
críticas do guia de Cadoca, onde foram exibidas imagens de filas nas policlínicas do 
Recife, o prefeito João Paulo culpou indiretamente a gestão passada, quando o PSF "só 
contemplava 93 mil pessoas". Segundo ele, agora são 600 mil atendidos, um número 
ainda pequeno - admitiu - para uma população de 1,05 milhão de pessoas como a do 
Recife.  
 
  Da mesma forma, o prefeito contestou as críticas veiculadas pelo PMDB através dos 
comerciais (inserções de TV) sobre a propaganda do PT referente à meia passagem de 
ônibus aos domingos: "O deputado Cadoca sabe que a meia passagem só foi possível 
por conta do disciplinamento do trânsito, com a retirada do transporte clandestino". Ex-
secretário de Serviços Públicos da Prefeitura, o vereador Dilson Peixoto (PT) disse ter-
se "chocado" com essa peça publicitária. "Eles esquecem que a titularidade das linhas é 
do município. Ou seja, se João Paulo dissesse que não iria implementar, não teria", 
comentou Dilson Peixoto, garantindo que a idéia foi sua, sendo ela executada por uma 
parceria entre a Prefeitura e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). 
 
PMs detidos ao seguir advogado de Socorro  
Dominici Mororó acionou a Polícia Civil que identificou a perseguição  
17/09/2004 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica1_0.asp 
 
Thiago Nunes  
Especial para o DIARIO 
Aquiles Lopes  
Da Equipe do Diario  
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Os policiais da Delegacia do Jordão detiveram ontem por mais de 10 horas três policiais 
militares lotados na Casa Militar que seguiam o advogado Dominici Mororó, que 
defende a ex-moradora de Brasília Teimosa Maria do Socorro dos Santos. Com os PMs, 
que usavam dois veículos com placas frias, foram apreendidos câmeras fotográfica e 
filmadora, gravadores e um dossiê com informações detalhadas sobre Dominici, 
parentes e amigos ligados à defesa dos Direitos Humanos. Em depoimento na delegacia 
por volta das 11h, os PMs declararam apenas que estavam em "missão oficial". Às 
19h53, após informarem que só dariam declarações em juízo, o 2º sargento 
Melquizedek Alves Martins e os soldados Ivan Bezerra da Silva e Adalberto Leandro do 
Nascimento foram liberados e voltam hoje ao expediente na Casa Militar, que cuida da 
segurança do Palácio do Governo.  
 
  Dominici afirmou em depoimento que telefonou para o delegado Antônio Cândido, 
titular da Delegacia do Jordão, e informou que estava sendo perseguido, na manhã de 
ontem. O delegado informou que decidiu então montar um cerco na Avenida Maria 
Irene, principal do Bairro do Ibura, e pediu para o advogado para passar pelo local. Foi 
então que seis soldados da Polícia Civil detiveram os PMs, que guiavam um Pálio prata 
e uma moto de mesma cor, com as placas frias KLW-0331 e KGW-0301. Um terceiro 
homem, utilizando uma motocicleta, conseguiu fugir e ainda está sendo procurado.  
 
  Segundo o delegado Antônio Cândido, junto com o grupo, foram encontrados também 
duas placas iguais em uma mochila (KLQ-6841, a verdadeira do Pálio, de propriedade 
de uma locadora de veículos), um radiocomunicador, dois minigravadores com duas 
fitas, três revólveres calibre 38, 19 munições e, ainda, um binóculo de longo alcance. 
Eles também possuíam um documento timbrado da Casa Militar e assinado pelo seu 
superior direto, major Antônio Pereira Neto, que os autorizava a utilizar placas 
irregulares. Na Delegacia do Jordão, Cândido encontrou no Palio um adesivo dos 
candidatos a prefeito do Recife Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) e Joaquim Francisco 
(PTB) e três do vereador e candidato à reeleição Henrique Leite (PT), também 
presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol). Todos esses materiais serão 
encaminhados hoje ao Instituto de Criminalística (IC) para serem periciados. As 19 
fotos armazenadas na máquina fotográfica, segundo adiantou o delegado, não exibem a 
imagem do advogado. 
 
   De acordo com o delegado Cândido, está caracterizada a perseguição e a espionagem 
do advogado, mas a participação da Casa Militar, os objetivos da vigilância e um 
possível envolvimento político no caso ainda são incógnitas. Essas lacunas, segundo o 
delegado, justificaram a liberação dos policiais. "Ainda não está configurada uma 
modalidade de crime, porque os PMs não ameaçaram ou molestaram o advogado. Só 
está comprovada a vigilância", disse. O inquérito policial continuará a ser conduzido 
pela Polícia Civil, enquanto a Corregedoria da PM decidirá hoje se abrirá ou não um 
inquérito administrativo.  
 
Medo - O advogado Dominici Mororó, evitou fazer vinculação do caso "Brasília 
Teimosa" com o seu caso. Segundo ele, o caso compete à polícia investigar. Enquanto 
isso, considera bem-vindo seu ingresso em algum programa - prefere que seja um 
federal - de proteção à vida, assim como ocorreu com sua cliente, mantida em segurança 
em um local sigiloso. "A gente fica com medo. Eles sabiam de todas informações, de 
minha esposa, meus pais", disse. Em seu depoimento, contou que percebeu a presença 
de um motoqueiro em frente a sua casa, em Olinda, por volta das 8h. Ainda segundo 



 223

ele, após cumprir alguns compromissos, um motoqueiro se juntou ao primeiro na 
Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos, e o Fiat Pálio surgiu na avenida Mascarenhas de 
Morais, na Imbiribeira. Em Frente ao Aeroporto, por volta das 10h30, acionou o 
delegado, seu amigo, que o orientou a ir para o Jordão. "Eu fiz vários desvios e eles não 
ultrapassavam, sempre me seguindo. Não dava para reconhecer porque usavam 
capacete", disse.   
 
GOE diz que foi um mal entendido 
17/09/2004 
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica1_1.asp 
  
O delegado do Grupo de Operações Especiais (GOE), Antônio Barros, afirmou que 
partiu dele o pedido para que os oficiais lotados na Casa Militar (CM) investigassem o 
advogado da artesã Maria do Socorro dos Santos, Dominici Mororó. Barros explicou 
que a Polícia Civil desconfiou da versão contada pela ex-moradora das palafitas, sobre o 
seqüestro que ela teria sofrido no dia 2 de setembro. "Uma das nossas linhas de 
investigação apontava para que o fato se tratasse de uma farsa, por isto pedimos a 
colaboração da Casa Militar", alegou. 
 
  Segundo o delegado, é uma prática costumeira a participação dos policiais da Casa 
Militar em apurações sigilosas. "Não foi o primeiro trabalho deste tipo e nem será o 
último", garantiu. Barros assegurou que pediu pessoalmente ao coordenador da C.M., o 
major Antônio Pereira Neto, que auxiliasse a Polícia Civil, seguindo o advogado de 
Socorro dos Santos. Isto porque, explicou o delegado, ele poderia levar ao local onde a 
artesã está vivendo ou a elementos que desmontassem a história narrada por ela. O 
delegado informou que o contato com o oficial aconteceu no dia 3 de setembro, apenas 
um dia depois de Socorro dos Santos depor. 
 
  Antônio Barros revelou que a desconfiança em relação aos fatos narrados pela mulher 
continuou existindo, mesmo depois que o GOE localizou a pessoa que emprestou a ela 
os R$ 220,00, o mototaxista que a levou ao centro do Recife e os menores que a 
desamarraram no manguezal. "Causou estranheza que ela tivesse sido seqüestrada na 
rua de Santa Rita, uma das mais movimentadas da cidade e colocada em um carro em 
frente a um batalhão da PM sem que ninguém tivesse visto". 
 
  Barros justificou que não foi à delegacia do Jordão para não tumultuar ainda mais a 
situação. Ele admitiu que houve falha dos militares que seguiam Dominici, apesar de 
sustentar que a Casa Militar é especializada neste tipo de ação. "Erros acontecem com a 
melhor polícia do mundo. O que aconteceu trouxe grandes prejuízos às investigações", 
resumiu. O corregedor geral de Polícia, José Luiz de OliveiraJúnior, informou que o 
sargento e os dois policiais da CM voltam aos postos hoje. "Vamos apurar os fatos, para 
saber o que de fato houve". O major Chusa Júnior, da CM, não comentou o 
acontecimento, informando que todas as informações seriam fornecidas pela Polícia 
Civil.   
 
Entidades repudiam ação da Polícia Militar 
17/09/2004  
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica1_2.asp 
  
O caso de investigação do advogado de Maria do Socorro dos Santos, Dominici Sávio, 
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foi comparado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), Júlio 
Oliveira, ao um ato de "rasgar a Constituição". Segundo ele, todos os direitos de 
individualidade do cidadão e exercício da atividade de advogado foram feridos. "É um 
caso típico de arapongagem. É uma agressão à sociedade e ao estado de direito", disse. 
 
  Segundo Oliveira, a OAB ainda não se posicionará quando à presidência do inquérito 
policial que investiga o caso. "Estamos tentando uma audiência com João Braga 
(secretário de Defesa Social) para fazer um pedido de transparência. Se ele achar que a 
Polícia Civil não tem condições de conduzir as investigações, encaminhe à Polícia 
Federal, assim como fez com o Caso Serrambi", declarou, acrescentando que 
possivelmente hoje a OAB realizará um ato de protesto.  
 
   Na noite de ontem, 16 entidades enviaram uma nota conjunta repudiando o ato. Já em 
resposta às declarações do chefe do GOE, Antônio Barros,as organizações 
argumentaram que "a ação ilegal constitui em perseguir e elaborar um dossiê sobre a 
vida pessoal, relações sociais e atuação profissional do referido defensor, sobre o 
protesto de investigar o mesmo".  
 
 A Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 
também promete acompanhar de perto o desenrolar do inquérito criminal. O presidente 
da entidade, o deputado Roberto Leandro (PT), que ontem esteve na Delegacia do 
Jordão, comparou a atividade dos três PMs detidos às práticas vigentes na Ditadura 
Militar. "Essa é uma prática que acreditávamos que havia acabado. Isso nos lembra o 
DOI-Codi", disse.   
 
Jarbas: "Fatos precisam ser esclarecidos"  
Governador não sabia da ação da Casa Militar a pedido do GOE, disse que é 
normal não ser informado, mas está atento  
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica3_0.asp 
  
O governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) disse ontem que não sabia que o Serviço de 
Inteligência da Casa Militar tinha sido solicitado pelo GOE para acompanhar as 
investigações sobre o caso da ex-moradora das palafitas de Brasília Teimosa, Socorro 
dos Santos. "A Polícia nunca me comunicou que tinha pedido ajuda à Casa Militar. É 
normal eu não tomar conhecimento nessas situações. Mas estou atento. Vou 
acompanhar isso como tenho acompanhado o caso Socorro dos Santos", informou 
Jarbas, minutos antes de participar de uma caminhada em Três Carneiros, no Ibura, ao 
lado do prefeiturável Carlos Eduardo Cadoca (PMDB). 
 
  Segundo o peemedebista, ele só foi comunicado do fato ontem, às 14h, e que, diante 
do caso, procurou saber maiores detalhes com o secretário de Defesa Social, João 
Braga, e o chefe da Polícia Civil, Aníbal Moura. "O fato revelado é que houve inquérito. 
Aníbal informou que o serviço de inteligência tinha sido convocado para acompanhar o 
fato. Eles achavam que independente dela (Socorro dos Santos) pedir ou não, de querer 
ou não, ela precisava ser acompanhada por ter sido seqüestrada", explicou. 
 
   Jarbas preferiu não avaliar repercussões na campanha eleitoral. "Vamos aguardar. A 
notícia que tive agora é que o PT não tinha se pronunciado", afirmou. Na visão do 
peemedebista, a situação é delicada. "Envolve uma mulher que deu um depoimento para 
um lado, depois para o outro. Foi seqüestrada, disse à polícia ser vítima de um assalto, 
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depois que achava que o caso pode ter alguma conotação política. São fatos que 
precisam ser esclarecidos. A gente corre contra o tempo. Faltam 17 dias para a eleição", 
afirmou.  
 
Presente ao lançamento do plano de governo de Cadoca, o vice-governador Mendonça 
Filho (PFL) considerou o episódio um fato policial normal. "O GOE está investigando o 
assunto. Desconheço os maiores detalhes", afirmou. A mesma linha foi seguida pela 
secretária chefe da Casa Civil, Lúcia Pontes. Ela disse que as duas polícias decidiram 
trabalhar juntas para apurar os fatos.  
 
  Ontem à noite, antes do lançamento doseu programa de governo, Cadoca não quis se 
pronunciar. O peemedebista ficou cerca de 15 minutos no evento e logo em seguida foi 
para a caminhada no Ibura. Os detalhes do programa ficaram sob a responsabilidade de 
sua equipe técnica, a exemplo do secretário de Planejamento, José Arlindo Soares.   
 
PT cancela agenda 
17/09/2004   
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/17/politica3_1.asp  
  
A militância petista realizou o bandeiraço em Boa Viagem, ontem à tarde, sem a 
presença do prefeito-candidato João Paulo (PT). O petista cancelou seu único ato 
político para se reunir com assessores de campanha e decidir como irá se pronunciar em 
relação ao episódio envolvendo o advogado Dominici Mororó. A primeira versão para o 
cancelamento da agenda foi os compromissos de João Paulo na Prefeitura. Só no início 
da noite, o coordenador de Imprensa da campanha, Beto Rezende, admitiu que a 
"parada" foi estratégica para se avaliar o cenário e decidir que posição tomar.  
 
  O prefeito não se pronunciou, ontem, segundo Beto, para não fazer avaliação 
antecipada e pré-julgamentos. "Sentamos para conversar. A coisa está muito 
complicada, mas o prefeito só vai se pronunciar, se for o caso, depois que ler os jornais. 
Estamos preocupados, porque esta é a terceira vez (na verdade é a quarta) que Maria do 
Socorro é envolvida", frisou.  
 
Joaquim - Dos três principais candidatos à Prefeitura do Recife, Joaquim Francisco 
(PTB) foi o único a comentar o episódio que envolveu o advogado Dominici Mororó. 
Mesmo falando com cautela, sob a alegação de não ter informações concretas sobre o 
assunto, o petebista considerou o caso "aparentemente grave". "O próprio advogado diz 
que não pode afirmar se existe conotação política. Agora, o caso precisa ser 
devidamente apurado para saber se houve tentativa de arapongagem", advertiu.   
 
Camarotti critica ação dos PMs da Casa Militar  
Presidente do TRE diz que caso manchou neutralidade da segurança pública  
18/09/2004 
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica1_0.asp 
  
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Antonio Camarotti, disse ontem que o 
episódio da perseguição ao advogado Dominici Mororó, feita por PMs lotados na Casa 
Militar do Estado, "de certa maneira manchou a posição de neutralidade das autoridades 
da segurança pública do Estado". O fato, segundo ele, "reedita aquilo que o povo 
brasileiro abominou". Camarotti fez as declarações em discurso de saudação ao ministro 
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do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luiz Carlos Madeira, que ontem deu palestra no 
Fórum do Recife sobre "Propaganda eleitoral na mídia escrita". 
 
  "Eu tenho certeza que a pessoa do governador não está envolvida nisso", destacou 
Camarotti na entrevista e no discurso. "Algum subordinado, querendo extrair dividendo 
junto aos seus superiores, agiu de maneira que me parece absolutamente ilegal", disse 
ele, adiantando que "vivemos num estado de direito" onde não se espera que fatos dessa 
natureza possam acontecer. Para ele, o episódio colocou o governo numa situação de 
"desconforto" e "requer uma resposta imediata". Ainda no discurso, Camarotti admitiu 
"uma certa conotação eleitoral" no episódio, uma vez que "tudo foi originado do famoso 
caso das palafitas".  
 
  Em entrevista, momentos antes do discurso, Camarotti afirmou que "a Polícia Federal 
me parece que é a única imparcial para apurar os fatos". Acrescentou, porém, que o 
TRE só pode agir quando "provocado" (solicitado). Para uma eventual requisição da 
Polícia Federal, por exemplo, ele disse que se houver uma solicitação do Ministério 
Público "vai-se pronunciar" imediatamente. 
 
  Dominici Mororó é advogado da artesã Maria do Socorro dos Santos, ex-moradora das 
palafitas de Brasília Teimosa. No último dia 2 ela denunciou ter sido seqüestrada, 
algemada e espancada. Antes ela protagonizara a maior polêmica desta campanha: 
gravou depoimento para o horário eleitoral do candidato Cadoca (PMDB), criticando o 
prefeito João Paulo e, dias depois, gravou depoimento no horário eleitoral do petista, 
afirmando que fora "usada" pela coligação do peemedebista.  
 
  Anteontem o 2º sargento Melquisedek Alves Martins e os soldados Ivan Bezerra da 
Silva e Adalberto Leandro do Nascimento foram presos por policiais civis, ao 
perseguirem o advogado. Eles estariam participando de uma operação comandada pelo 
GOE (Grupo de Operações Especiais), destinada a investigar o suposto seqüestro 
sofrido por Maria do Socorro.   
 
Entrevista / Pedro Montenegro Ouvidor-chefe pede providências  
18/09/2004 
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica1_1.asp 
 
  
Ouvidor chefe da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Pedro Montenegro, enviou 
ofícios ao governador Jarbas Vasconcelos e ao procurador Geral de Justiça, Francisco 
Sales, pedindo apuração rigorosa no caso Maria do Socorro. A SNDH é ligada 
diretamente ao gabinete do presidente da República, tendo status de ministério. Nos 
documentos, Pedro Montenegro também cobra garantias de vida para o advogado 
Dominici Mororó e à artesã Maria do Socorro dos Santos, pivô do caso das palafitas. 
Por telefone, o ouvidor concedeu ontem uma entrevista exclusiva à reportagem do 
DIARIO. 
 
DIARIO DE PERNAMBUCO - O que o Sr. solicitou nos ofícios? 
Pedro Montenegro - Soubemos do fato, que avaliamos ser de extrema gravidade. Ainda 
ontem (quinta-feira) enviamos os expedientes ao governador do Estado e ao Ministério 
Público. Queremos que a participação deste policiais, numa investigação extra-oficial 
sobre um advogado no exercício da profissão, seja apurada com providências enérgicas. 
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Solicitamos também que o Governo e o Ministério Público deem garantias de 
integridade física às vítimas. 
 
DP - Movimentos sociais, advogados e promotores pedem que o caso seja investigado 
pela Polícia Federal, qual a posição da SNDH sobre o assunto? 
PM - Quem decide sobra a participação da PF é o ministério da Justiça. Confiamos no 
governo de Pernambuco, mas se no decorrer da semana seguinte, percebermos que as 
autoridades não demonstraram interesse em ver este caso gravíssimo resolvido, 
podemos requerer, junto ao ministro Márcio Thomaz Bastos, a intervenção da Polícia 
Federal. 
 
PM - A Polícia Civil pernambucana defendeque a participação da Casa Militar é um 
instrumento normal numa investigação, como a SNDH avalia este fato? 
 
PM - Para a Secretaria é inaceitável que ocorra uma investigação extra-oficial, sem que 
nenhum superior seja comunicado, com homens do serviço de inteligência. O advogado 
tem a prerrogativa legal do sigilo e não pode ser vigiado, fotografado ou filmado. 
Entendemos como um equívoco.   
 
Entidades pedem saída de Iran 
18/09/2004   
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica1_3.asp 
  
Representantes do movimento social, políticos, promotores e magistrados participaram 
do ato público, ontem pela manhã, convocado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil/Pernambuco (OAB-PE) em desagravo ao advogado Dominici Mororó. Com 
discursos bastante duros, os palestrantes pediram a exoneração do chefe da Casa Militar 
(CM), coronel Iran Pereira, do coordenador da CM, major Antônio Pereira Neto, e do 
delegado do Grupo de Operações Especiais Antônio Barros. Também foi solicitado ao 
ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, que a Polícia Federal apure o caso Maria do 
Socorro e as investigações sobre Mororó, partilhadas pela CM e Polícia Civil. O 
auditório da OAB-PE, que tem capacidade para 125 pessoas, estava completamente 
lotado. 
 
  "A justificativa apresentada pelo Governo foi risível, a Polícia não tem mais 
credibilidade para continuar à frente destas investigações", afirmou o presidente da 
OAB-PE, Júlio Oliveira, referindo-se à explicação oficial para a perseguição ao 
advogado. Mais incisivo, o representanteda OAB-PE no Conselho Federal, Ademar 
Rigueira, classificou o trabalho da Polícia como espionagem. "É impressionante ver sair 
de dentro da casa do governador um serviço de arapongagem", declarou. Aplaudido de 
pé, Dominici Mororó comparou a ação da Polícia à do Departamento de Ordem e 
Política Social (Dops), órgão de repressão da ditadura. "Estes fatos lembram os piores 
anos da história brasileira". Ele lembrou que, ao aceitar a artesã como cliente, estava 
trabalhando pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos (MNDH). Mororó 
ressaltou que, além dele, outros cinco advogados tinham os nomes citados no dossiê, 
encontrado com os policiais da CM. Também integrante do MNDH, o advogado Bruno 
Ribeiro, defendeu a exoneração de todos os envolvidos no caso. Ribeiro era um dos 
incluídos no dossiê Dominici. 
 
  Falando em nome do Ministério Público, o promotor Westey Conde afirmou que o fato 
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desafia o poder da instituição, pois a Polícia não pode investigá-lo. "Seria como pôr a 
raposa para tomar conta do galinheiro". Todaa audiência foi acompanhada pelo 
candidato Sílvio Costa e gravado por equipes dos guias eleitorais do PT e do PTB. "Não 
é um ato político, mas sim em defesa dos direitos de um advogado, que tem o sigilo 
assegurado pela Constituição federal", explicou Júlio Oliveira.   
 
Caso Dominici domina o guia eleitoral  
João Paulo, Joaquim e Sílvio Costa cobraram explicações do Governo 
18/09/2004 
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica3_0.asp 
  
A prisão de um sargento e dois soldados lotados na Casa Militar do Governo do Estado, 
flagrados em perseguição ao advogado Dominici Mororó, defensor da ex-moradora das 
palafitas Socorro dos Santos, foi a tônica ontem do guia eleitoral da televisão dos 
candidatos a prefeito do Recife. Se colocando como prefeito do Recife, João Paulo (PT) 
afirma que o episódio pode abalar a credibilidade das instituições em Pernambuco, e 
cobra que o estado de direito e a democracia sejam respeitados. Joaquim Francisco 
(PTB) considera o episódio grave, e defende que a Polícia Federal entre no caso. 
Enquanto Sílvio Costa(PMN), aparece em frente ao Palácio das Princesas, e cobra "do 
governador Jarbas Vasconcelos e do seu candidato Cadoca uma explicação ao povo do 
Recife".  
 
  O guia do candidato Carlos Eduardo Cadoca (PMDB) justifica a presença dos policiais 
militares perseguindo o advogado de Socorro como necessário para o Grupo de 
Operações Especiais (GOE) esclarecer a suposta agressão sofrida por Socorro dos 
Santos. O programa diz que o advogado Dominici Mororó tem militância comprovada 
junto ao PT, e que o episódio está sendo usado politicamente para atingir o governador 
Jarbas Vasconcelos. O radialista Jota Ferreira aparece defendendo que a polícia 
esclareça os fatos. "Deixem o GOE trabalhar e apurar". 
 
  Em seu pronunciamento no guia, João Paulo evita citar nomes dos seus adversários, e 
destaca que o Brasil vive um processo de consolidação da democracia, que culminou 
com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. De acordo com 
o prefeito e candidato à reeleição, o último episódio envolvendo o advogado Dominici 
Mororó e os policiais militares é preocupante e merece ser esclarecidos. "O processo 
eleitoral deve ficar no campo das idéias e das propostas", conclui. 
 
  
 
Afronta - Joaquim Francisco foi o mais incisivo em seu depoimento no guia, contra o 
episódio de envolvimento dos policiais da Casa Militar do Governo do Estado na 
perseguição ao advogado de Socorro dos Santos. "Este fato com os policiais militares 
revela uma inaceitável afronta aos princípios éticos que são inerentes ao processo 
democrático". Joaquim defende que a Polícia Federal acompanhe e elucide o caso, e 
lamenta o rumo que está tomando a campanha eleitoral no Recife.  
 
  Além do caso do advogado Dominici Mororó, perseguido por policiais militares da 
Casa Militar, o guia eleitoral na TV dos candidatos a prefeito apresenta as suas 
propostas de Governo. Cadoca mostra um projeto de construção da Linha Expressa Sul 
para melhorar o trânsito e acesso à Zona Sul. O programa de João Paulo apresenta as 
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realizações do prefeito na área de transportes. Entre elas a inversão do tráfego na 
Avenida Domingos Ferreira, a ampliação e reforma da Avenida Caxangá, e fecha com 
as suas ações que resultaram com o fim do transporte clandestino no Recife. Mostra 
depoimentos de taxistas aprovando a medida.  
 
  Joaquim Francisco faz um programa dedicado ao idoso, apresentando as dificuldades 
das pessoas mais velhas, e as conquistas obtidas com o Estatuto do Idoso. O candidato 
doPTB disse ainda que na Câmara dos Deputados foi contra a taxação de 13,5% dos 
aposentados, proposta encaminhada pelo Governo Lula e que contou com o apoio dos 
governadores.   
 
Oposição quer CPI 
18/09/2004 
http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/18/politica3_1.asp 
 
A bancada de oposição da Assembléia Legislativa está se articulando para instalar uma 
CPI que visa apurar a relação do Serviço de Inteligência da Casa Militar com o 
polêmico caso de Brasília Teimosa. A sugestão partiu do deputado estadual Sílvio Costa 
(PMN) e foi anunciada ontem. Na próxima segunda-feira, o líder do PT, deputado 
Isaltino Nascimento (PT), discutirá o assunto durante um almoço com toda a bancada.  
 
  Para a CPI ser instalada são necessárias 17 assinaturas. O trabalho de coleta junto aos 
parlamentares teve início ontem. A oposição vai analisar também a utilização de outros 
mecanismos para apurar caso. Segundo Isaltino, eles vão discutir a possibilidade de 
realizar uma audiência pública e formalizar um pedido para que o Ministério Público 
ajude na apuração.  
 
  De acordo com Costa, existe um fato determinado, ou seja, requisito essencial para 
instalação de uma CPI. "Os funcionários da Casa Militar têm como missão assessorar e 
fazer a segurança do governador. Os policiais disseram no depoimento que estavam em 
missão oficial. Portanto, eles estão usando a máquina pública com objetivos eleitorais", 
disse o parlamentar, acrescentando que "se o governador não sabe o que acontece na 
Casa Militar, que funciona ao lado de seu gabinete, imagine nas demais secretarias", 
criticou. 
 
  O Presidente da Assembléia Legislativa, Romário Dias (PFL), considerou 
intempestivo o pedido de CPI. "Ela é feita quando não se está apurando ou há 
dificuldades na apuração de qualquer caso para se chegar a uma conclusão mais clara. O 
caso é recente, tem apenas 24h. A investigação esta sendo feita e o Ministério Público 
vai acompanhar. O momento agora é de esperar o desenrolar dos fatos", disse o 
pefelista.   
 
Jarbas diz que CPI "é picadeiro, é circo"  
Governador critica PT por abortar a CPI do caso Waldomiro Diniz 
21/09/2004  
 http://www.pernambuco.com/diario/2004/09/21/politica3_0.asp 
  
O governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) disse ontem que a proposta do PT de fazer 
uma CPI para investigar o caso da perseguição ao advogado Dominici Mororó " é 
picadeiro, é circo". Trata-se, segundo ele, de uma proposta "puramente eleitoreira" que 
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não vai prosperar. O governador deu as declarações em entrevista concedida após 
participar de comício em Olinda, de apoio à candidata Jacilda Urquisa (PMDB).  
 
  "O PT em nível federal não quer CPI. Waldomiro Diniz está aí sem algema e sem estar 
preso. Foi pego na boca da botija roubando e não é preso, não tem CPI, porque o PT não 
quer CPI no plano federal. Quer aqui? Não vamos admitir isso", afirmou o governador. 
Waldomiro foi assessor do ministro da Casa Civil, José Dirceu, exonerado depois que - 
em fevereiro - foram divulgadas fitas em que ele aparecia pedindo propina a um 
banqueiro do jogo de bicho. A gravação era de 2002, quando Waldomiro dirigia a Loterj 
(Loteria do Estado do Rio de Janeiro). A tentativa de criação de uma CPI no Congresso 
para investigar o casofoi derrotada pelos partidos aliados do Governo.  
 
  Jarbas também rebateu as acusações do deputado Sérgio Leite (PT), de que integrantes 
da Casa Militar estariam dando segurança ao candidato a prefeito do Recife, Cadoca 
(PMDB). "Ele tem que provar isso, mostrar fotos, provar o que está dizendo", afirmou o 
governador, acrescentando: "Sérgio Leite é um leviano, um boquirroto, está mal lá em 
Paulista..." (Sérgio é candidato a prefeito de lá). 
 
  A visita ao Recife do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anteontem, também foi 
criticada pelo governador. "Foi uma dissimulada. Podia ter dito que vinha para uma 
campanha eleitoral, e eu não sou contra isso. Eu não faço isso? O Alckmin (governador 
de São Paulo, do PSDB) não faz isso? Por que ele (Lula) não poderia fazer?", disse 
Jarbas.  
 
  No roteiro cumprido no Recife, Lula não pediu votos para ninguém, mas foi 
acompanhado por oito candidatos a prefeito, incluindo João Paulo (do Recife) e Luciana 
Santos (PCdoB). O presidente também destacou o caráter "federal" de obras realizadas 
na cidade, como a ampliação do Aeroporto Internacional dos Guararapes e do Metrô do 
Recife. O governador ressaltou que nunca negara que estas obras eram estaduais. 
 
Rebate - Ao participar ontem de caminhada no Bonji, Cadoca disse que o PT não tinha 
"moral" para propor CPI, uma vez que não aceitava investigar as denúncias de 
corrupção no plano federal. Para ele, o PT "jogou a bandeira da ética no lixo".  
 
  Um dos coordenadores da campanha dele, Charles Ribeiro, negou que integrantes da 
Casa Militar tenham participado da segurança de Cadoca. "Ele não tem nem segurança 
privada. O trabalho de apoio é feito por militantes. Cabe a quem acusou apresentar as 
provas, como um contrato ou um ofício. O deputado Sérgio Leite está mal informado", 
disse Charles.  
 
  Sobre a existência de uma foto onde um suposto PM lotado no Palácio do Governo, de 
nome Gileno, aparece próximo a Cadoca, Charles disse que se isso realmente aconteceu 
foi durante algum evento onde o governador ou o vice estiveram presentes. "As 
autoridades têm a sua guarda pessoal que as acompanham em todas as situações. O 
presidente Lula, quando esteve no Recife, também teve a sua", justificou.   
 
O novo líder da política pernambucana  
Reeleição de João Paulo encerra ciclo histórico e provoca alteração no mapa do 
poder no Estado 
04/10/2004 
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O prefeito reeleito João Paulo (PT) sai dessas eleições como a nova grande liderança da 
política pernambucana. Por duas vezes consecutivas ele derrotou os candidatos apoiados 
pelo governador Jarbas Vasconcelos, superando nessas disputas dois ex-governadores 
(Roberto Magalhães e Joaquim Francisco) e o deputado federal mais votado em 
Pernambuco em 2002, Carlos Eduardo Cadoca. Sua ascensão marca também o fim de 
um ciclo na política local: aquele no qual os principais nomes estavam 
cronologicamente ligados ao apoio ou à resistência à ditadura militar. Com duas vitórias 
seguidas, marcadas pelo inesperado (em 2000 ninguém cogitava que ele pudesse ser 
eleito; agora, ninguém esperava que o resultado saísse no primeiro turno), João Paulo 
consolida-se como o fato novo da política de Pernambuco.  
 
  Além disso, o PT firma-se também como uma alternativa concreta de poder às eleições 
governamentais de 2006 - é hegemônico na capital, deve crescer no Estado e 
(diferentemente do que ocorreu em 2002) surge naturalmente com ascondições para 
liderar uma aliança na disputa pelo governo do Estado. Tudo isso junto deve gerar uma 
onda de especulações sobre uma eventual candidatura de João Paulo ao governo do 
Estado - hipótese que, ontem, ele rebateu com ênfase: "O candidato é Humberto Costa. 
Eu estou preocupado é em cumprir o meu mandato". .  
 
  "O problema é que neste momento JJoão Paulo sai como candidato natural a 2006, 
independente do que ele diga", avalia o cientista político Túlio Velho Barreto. Ele 
considera que, mesmo sem o prefeito e seus aliados mais próximos desejarem isso, "a 
candidatura de João Paulo ao governo em 2006 pode impor-se ao PT pela popularidade 
dele". O partido pode chegar lá tendo que levar em conta esta candidatura, sob risco de 
perder a eleição, afirma o cientista político. Neste cenário entra ainda a relação amistosa 
do prefeito com Jarbas Vasconcelos, diz ele: "A eleição de 2006 será casada com a 
disputa para Presidência da República, e não se descarta a possibilidade de que o PT 
tenha o apoio de setores doPMDB, com impacto na política pernambucana".  
 
  Um dos nomes mais ouvidos pela esquerda pernambucana, o vice-prefeito Luciano 
Siqueira (PCdoB) afirma que João Paulo sai "muito fortalecido" da eleição e com isso 
"fica credenciado a cumprir um papel importante" na sucessão de 2006 - mas não para a 
candidatura dele próprio ("não é isso que nós desejamos"), mas para "respaldar a 
candidatura de Humberto Costa". Entende Luciano Siqueira que, a partir da reeleição de 
João Paulo, cria-se uma "ambiência favorável" para uma união ampla "em busca de uma 
nova proposta para Pernambuco" em 2006. 
 
Ideologia e obras - O primeiro impacto da influência de João Paulo na política 
pernambucana deu-se com a sua primeira eleição para prefeito - não só pela eleição em 
si, mas por alguns dos seus significados indiretos. Um deles: com a vitória João Paulo 
fez com que o PT saísse da sombra do PSB, na qual estava havia anos. Os petistas ora 
apoiavam o PSB, ora ficavam contra, e às vezes faziam as duas coisas juntas, o que - 
segundo avaliação de Túlio Velho Barreto - deixava o partido sob "indefinição". O que 
a reeleição dá também a João Paulo é uma espécie de aval popular como bom 
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governante. Em 2000 ele se elegeu como oposicionista; agora, foi a sua gestão que 
esteve em debate - e pouco mais de 56% dos votos válidos foram no sentido de que ele 
continuasse, o que por extensão significa também uma aprovação ao seu governo. 
Nestas eleições não se questionou se o candidato era de esquerda ou de direita, se havia 
apoiado ou não a ditadura - o questionamento foi sobretudo em relação a temas 
administrativos. Nesse sentido, João Paulo também chega com novidade: ele é o 
primeiro candidato de esquerda no período pós-regime militar a ganhar uma eleição 
onde o debate ideológico não esteve em primeiro plano.   
 
 
 
 


