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“O que sabemos é uma gota”; 
O que ignoramos é um oceano”. 

(Isaac Newton) 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é compreender a cobertura policial da Folha de 
Pernambuco comparando as notícias do Caso Serrambi, crime praticado contra 
duas adolescentes de classe média, com outras notícias policiais envolvendo 
pessoas de classes populares publicadas no mesmo período. Mais precisamente, 
este estudo se propõe a investigar se existe diferença no tratamento dado a 
notícias policiais que envolvem vítimas de classes sociais distintas. Para tanto, 
foram utilizadas matérias publicadas no referido jornal no período de maio de 
2003 a dezembro de 2004. Na análise, foram comparadas notícias policiais 
presentes na seção Grande Recife (relacionadas ao Caso Serrambi) e no encarte 
Polícia (relacionadas à população moradora de bairros periféricos da Região 
Metropolitana do Recife). A sustentação teórica deste trabalho está 
fundamentada nos conceitos Poder Simbólico (Bourdieu, 2004) e Ethos
(Maingueneau, 2001). A análise mostrou que tanto o Poder Simbólico quanto o 
Ethos da notícia policial na Folha de Pernambuco são influenciados pelas 
diferentes classes sociais abordadas. 

Palavras-Chave:  Ethos – fait divers – Jornalismo Policial – Poder Simbólico.  



vii

ABSTRACT

The aim of this work is to understand Folha de Pernambuco police covering, 
comparing the news about the "Serrambi Case", which was a crime performed 
against two middle-class female teenagers, with other police related news 
involving popular classes people published in the same period. More precisely, 
this study intends to investigate the possibility of a differential treatment in the 
police news involving victims from different social classes. In order to do so, 
reports published in the referred newspaper in the period from May, 2003 to 
December, 2004 were used. In the analysis, police related news presented in the 
section named Grande Recife (about the “Serrambi Case") and in the Police 
insert (about Recife’s Metropolitan Area outlying neighborhoods population) were 
compared. This work’s theoretical foundation is based on Symbolic Power 
concepts (Bordieu, 2004) and Ethos (Maingueneau, 2001). Analysis showed that 
both Symbolic Power and police related news’s Ethos in Folha de Pernambuco are 
influenced by the diverse approached social classes.   

Key words: Ethos - fait divers – Police Related Journalism – Symbolic Power.    
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INTRODUÇÃO

Desde a época de estudante do curso de graduação, tinha um especial

interesse por páginas policiais do principal jornal da cidade onde morava. Dois 

fatores me incomodavam quando fazia essas leituras: Primeiro, o texto e a 

exposição de fotografias de crimes estimulavam minha curiosidade a questionar

todos os acontecimentos registrados naquele espaço. Não porque eu gostasse de

ler casos macabros e de suspense, mas quando lia casos policiais de maior

repercussão, nos quais o jornal trazia as várias etapas do processo, as provas

para desvendar os principais vilões do crime, ficava estimulada a seguir com a

leitura e  a tecer indagações a respeito desse tipo de jornalismo. Comportava-me

como uma leitora crítica de notícias policiais e, por isso mesmo, surgiam

questionamentos como: será que essa notícia ganhou maior destaque porque as

pessoas envolvidas têm um maior “peso” social? Observava também que grande

parte dos acontecimentos registrados nas páginas policiais era oriunda de classes 

sociais menos privilegiadas. Fato este que me levava a outros questionamentos:

há diferenças no discurso das notícias policiais, levando-se em consideração as

classes sociais?

Estava tão decidida a buscar respostas para essas indagações que decidi

me aprofundar no estudo do Jornalismo Policial. Foi, buscando esse

aprofundamento que adentrei na Pós-Graduação em Comunicação da

Universidade Federal de Pernambuco. Coincidentemente, no período de

reestruturação do projeto para o mestrado, um acontecimento amplamente

divulgado pela mídia pernambucana foi o desaparecimento de duas adolescentes

da classe média alta da cidade do Recife, o que me fez retomar todos os 

questionamentos mencionados anteriormente que culminaram, em definitivo, no

meu engajamento na pesquisa do jornalismo policial.

Já no Mestrado, fui buscar base de sustentação em diversos estudiosos da

na Teoria do Poder Simbólico, dando ênfase a Bordieu (2004), a  Maingueneau 

Giovanna de Araújo Leite 
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(2001); ao  Jornalismo em Nilson Lage (1992); Erbolato (1981); Amaral (1978),

entre outros.

Após ter encontrado o ponto de partida e delimitado o meu caminho, me

debrucei diariamente na observação do noticiário policial realizado pela Folha de 

Pernambuco, percebi um fato curioso: o desaparecimento dessas duas

adolescentes de classe média alta havia sido publicado uma única vez num

encarte Polícia, destinado a apresentar notícias policiais. Repentinamente, o

desaparecimento das adolescentes sai do encarte Polícia e ganha destaque na

capa do jornal, integrando-se como fato constante da seção Grande Recife. O

desaparecimento  das meninas é amplamente divulgado até  que surge a notícia

do aparecimento dos corpos, e, logo em seguida o sepultamento das estudantes

e toda uma apuração desgastante das investigações policiais sobre os 

verdadeiros suspeitos de terem assassinado as adolescentes.

Ao mesmo tempo em que acompanhava essas notícias,  que foram

denominadas pela imprensa local como Caso Serrambi e Caso Maria Eduarda e 

Tarsila, observava, também, as notícias de desaparecimento de pessoas,

aparecimentos de corpos, sepultamento e suspeitos de crimes ocorridos com as

classes mais baixas apresentadas no encarte Polícia da Folha de Pernambuco.

De posse do material colhido diariamente do Caso Serrambi na seção 

Grande Recife e outras  notícias de crimes ocorridos com pessoas de classes

baixas publicados no encarte Polícia da Folha de Pernambuco, listei algumas

hipóteses que nortearam este estudo:

1. As notícias policiais do Caso Serrambi trazem elementos discursivos

que podem estar associados com o Poder Simbólico relacionado a 

diferentes classes sociais.

2. Ao contrário do que ocorreu no Caso Serrambi, o encarte de Polícia da

Folha de Pernambuco não noticia a continuidade das investigações

policiais relacionadas a crimes que envolvem pessoas que moram na

periferia da cidade do Recife.

Não querendo problematizar o paradoxo ético que envolve o jornalismo

impresso, em particular, o policial, diante de tais hipóteses, surgiu uma terceira,

e talvez a mais essencial deste trabalho, que seria:

Giovanna de Araújo Leite 
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3. O Poder Simbólico e o Ethos da notícia policial são influenciados de

acordo com as diferentes classes sociais.

Tomando por base essas hipóteses e associando-as à abordagem sobre o 

Poder Simbólico de Bordieu (2004) e à abordagem do Ethos na perspectiva de

Maingueneau (2001), tracei como objetivo geral: Compreender a cobertura

jornalística da editoria policial do veículo de comunicação impresso Folha de 

Pernambuco, comparando o Caso Serrambi com as notícias policiais advindas da

periferia.

O eixo comparativo deste trabalho, portanto, envolveu notícias presentes 

na seção Grande Recife (sobre o Caso Serrambi) e no encarte Polícia (sobre as

notícias policiais ocorridas com a população moradora de bairros mais periféricos

da Região Metropolitana do Recife - RMR).

Aspectos Metodológicos 

A opção pelo jornal Folha de Pernambuco como corpus deste trabalho se

deu pelo fato de este veículo de comunicação concentrar uma grande quantidade

de notícias policiais e, também, porque, embora tenha aproximadamente seis

anos de existência (foi fundado em 03 de abril de 1998), tenha se tornado,

talvez, o maior sucesso editorial dos últimos anos no Estado de Pernambuco.

Segundo informações fornecidas pela empresa (Folha de Pernambuco. Nosso 

Jornal, 2004, p.3), “a Folha ocupa o 1º lugar em colocação no Nordeste em

vendas avulsas em média de dias úteis”. Outro dado importante fornecido pela

empresa é que pesquisa realizada através de consulta popular, constatou que

grande parte dos leitores (64%) tem preferência pela leitura do  noticiário 

policial, em detrimento de outras seções trazidas no jornal, como  esporte,

classificados, anúncios etc. (Folha de Pernambuco. Nosso Jornal, 2004, p.8),

(anexo A).

De acordo com outras informações prestadas pela equipe de redação, a

abordagem jornalística policial dividiu-se em duas partes: 1) Seção Grande 

Recife (aborda assuntos da cidade, além de casos policiais); 2) Encarte Polícia

(publica exclusivamente notícias de polícia).

Giovanna de Araújo Leite 
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Após a escolha do objeto passei a ler diariamente as edições da Folha de

Pernambuco, no período de 2003 a 2004. Meu olhar se voltava, principalmente,

para o enfoque que se dava ao Caso Serrambi e às notícias policiais de pessoas 

vítimas de crimes semelhantes ao Caso Serrambi (envolvendo os tópicos:

desaparecimento de pessoas, aparecimento de corpos, sepultamento de corpos e

principais suspeitos de crimes). Foram, então, selecionadas, nos dois anos de

leitura, um total de 397 (trezentos e noventa e sete) notícias. Destas, 151 (cento

e cinqüenta e uma) notícias se referiam ao Caso Serrambi e 246 (duzentos e

quarenta e seis) a crimes envolvendo notícias de assassinatos, 

desaparecimentos, aparecimentos de corpos, sepultamentos e suspeitos de 

crimes envolvendo a população em geral.

Para chegar a um procedimento mais sistemático e, assim, viabilizar a

análise proposta, realizei mais uma “peneirada”: selecionei, então, deste

montante, as notícias mais semelhantes ao Caso Serrambi, distribuindo-as em

quatro seqüências, de acordo com a quadrilogia em que busquei categorizar a 

análise. Dessa forma, utilizei notícias classificadas de acordo com os tópicos:

1. Desaparecimento de pessoas (foram vistas todas as notícias

relacionadas com as vítimas que estavam desaparecidas e comparadas

com o desaparecimento dos corpos das adolescentes envolvidas no

Caso Serrambi);

2. Aparecimento de corpos (foram vistas todas as notícias relacionadas

com os corpos que foram encontrados e comparadas com o 

aparecimento dos corpos das adolescentes envolvidas no Caso

Serrambi);

3. Sepultamento de corpos (foram vistas todas as notícias relacionadas

com o sepultamento dos cadáveres encontrados e comparadas com o

sepultamento dos corpos das adolescentes envolvidas no Caso

Serrambi);

4. Suspeitos do crime (foram vistas todas as notícias relacionadas com

os principais suspeitos dos crimes e comparadas com os suspeitos do

assassinato das adolescentes envolvidas no Caso Serrambi).

Após essa topicalização, selecionei para o corpus deste trabalho 21 (vinte 

e uma) notícias do Caso Serrambi, e 43 (quarenta e três) notícias de casos

Giovanna de Araújo Leite 
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isolados que pudessem ser enquadrados nas quatro categorias acima definidas

(Anexo B). Logo, o corpus ampliado do trabalho foi composto de 64 (sessenta e

quatro) notícias analisadas.

Devido ao grande número de textos selecionados nessa primeira etapa, foi

necessário, mais uma vez, reduzir ainda mais o corpus. Para chegar ao corpus

restrito, selecionei duas ou três noticias de cada um dos tópicos

(Desaparecimento, Aparecimento, Sepultamento, Suspeitos), uma delas 

relacionada ao Caso Serrambi e a outra referente a crimes ocorridos contra 

pessoas de classes baixas, publicadas no encarte de Polícia. Para a análise do

corpus, procurei seguir os conceitos de Poder Simbólico (Bordieu, 2004) e Ethos

(Maingueneau, 2001).

Apresentação dos Capítulos 

No capítulo 1, foram traçadas considerações teóricas acerca do Poder

Simbólico, Jornalismo Policial e os fait-divers na Folha de Pernambuco. Busquei 

em Bordieu (2004) a base teórica para o desenvolvimento da noção de Poder

Simbólico. A descrição do que é um fait-divers, a partir de Barthes, (1999),

esteve associada à idéia de que uma notícia de assassinato, com caráter de fait-

divers pode se tornar num “Caso” de investigação policial, que aqui tem como

exemplo o Caso Serrambi. As vítimas envolvidas no Caso Serrambi, que 

pertenciam a uma classe social elevada dentro da cidade de Recife, se tornam,

dentro da produção jornalística, ‘personagens que ilustram’ um crime que se

revelou como inédito para a sociedade pernambucana.

Em seguida, apresentei o conceito de jornalismo policial, e procurei

mostrar como, na Folha de Pernambuco, é formada a equipe que acompanha as 

ocorrências na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas cidades no interior do

Estado.

Essa  análise envolveu a priori uma avaliação geral do Poder Simbólico do

Caso Serrambi em comparação com outras notícias policiais publicadas

particularmente no encarte Polícia. A posteriori uma avaliação das notícias do 

corpus restrito em relação à classificação e análise das notícias por tópicos

Giovanna de Araújo Leite 
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(desaparecimento de pessoas, aparecimento de corpos, sepultamentos dos

corpos e suspeitos de crimes).

No capítulo 2, apresentei como ponto de partida a noção de Ethos, vista 

em Maingueneau (2001), utilizando o discurso jornalístico das notícias policiais

para extrair o Ethos no enunciado dessas notícias.

Assim, utilizei-me da base teórico-discursiva presente em Maingueneau

(2001), observando as condições determinadas do Ethos no discurso das notícias

policiais.

Giovanna de Araújo Leite 
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CAPÍTULO 1. Poder Simbólico e o Jornalismo Policial: 
Breve Conceituação 

Para iniciar este capítulo, é necessário estabelecer o significado dos termos

Poder Simbólico e Jornalismo Policial. Na leitura de Bordieu (2004), há referência

sinalizando o Poder Simbólico quase como um poder mágico, que permite

transformar atribuições existentes no meio social. Isso se dá através das

relações de comunicação, que geram leis de transformação da sociedade. Tais

leis regem a transmutação das diferentes espécies de capital em capital

simbólico e, em especial, o trabalho de dissimulação e de transfiguração das

relações de forças.

Em jornalismo, a ênfase simbólica desloca-se para os conteúdos, para o

que é informado. O jornalismo se propõe a “processar informação em escala

industrial e para consumo imediato” (NILSON LAGE 1999, p.35). O texto

jornalístico é um produto de uma enunciação1 veiculado pelos meios de

comunicação e responsável por levar ao leitor os fatos considerados relevantes

do cotidiano.

A função do jornal é informar o que as pessoas, individual ou

coletivamente, pensam, fazem e sentem no momento presente. De modo que, a

prática jornalística é o ato de informar o que aconteceu, está acontecendo ou

que vai acontecer de importante. Diante desse contexto, Amaral (1978, p. 93) 

afirma que “o jornalismo policial é uma especialidade jornalística que apresenta

cobertura de fatos criminosos ocorridos na sociedade, transgressões de regras e

acontecimentos estranhos, tendo como objetivo constituir um serviço público

para a população”.

1 Enunciação é  “a colocação em funcionamento  da língua por um ato individual de utilização”. (BENVENISTE,
1974, p.80)

Giovanna de Araújo Leite 
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O Poder Simbólico é definido como:

Poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer  ver e fazer
crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste
modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase 
mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela 
força (física ou econômica) graças ao efeito específico de
mobilização, só se for reconhecidos, quer dizer, ignorado como
arbitrário. (BORDIEU, 2004, p. 14).

No jornalismo policial, o Poder Simbólico se faz presente através da

linguagem específica dessa especialidade jornalística, linguagem esta, descritiva

de casos de crimes, acontecimentos de mortes e violência. O Poder Simbólico

tem a função de legitimar significados institucionais presentes na sociedade, e, 

notícia policial, poderá expressar a dominação de uma classe social sobre outra,

conforme a abordagem jornalística que for dada.

Para que o Poder Simbólico seja exercido, é preciso que seja reconhecido

por parte dos que a ele estão submetidos, embora esse reconhecimento não seja

consciente. As pessoas que reconhecem o Poder Simbólico dão um voto de

credibilidade ao seu detentor.

Esse processo de Poder Simbólico no jornalismo policial acontece por meio

da legitimidade dos papéis cotidianos ordenados na sociedade e,

simultaneamente representados pela Notícia Policial, que faz parte de um

universo simbólico onde todos os processos institucionais separados são

unificados (Berger & Luckmann, 1985, p.141). Acredito, pois, que no noticiário

policial, instituições e pessoas são legitimados  em um mundo dotado de

significação.

Na ótica de Lustosa (1996, p.122), o jornalismo policial é construído com

base em dramas humanos representados na descrição detalhada do cenário da 

tragédia, na narração do comportamento das pessoas envolvidas, no

questionamento sobre comportamentos anti-sociais, na indicação da culpa e do

castigo a serem aplicados e, por fim, no uso de clichês e expressões técnicas

especializadas.

Discorrendo sobre o tema, Foucault (1987, p.237-238) faz uma reflexão

sobre a redundância de narrações de crimes na linguagem expressa em noticias 

policiais, citando que:
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A notícia policial, por sua redundância cotidiana, torna aceitável o
conjunto dos controles judiciários e policiais que vigiam a
sociedade, conta dia-a-dia uma  espécie  de batalha interna contra 
o inimigo sem rosto [...] O noticiário policial, junto com a literatura
de crimes, vem produzindo há mais de um século uma quantidade
enorme de história de crimes, nas quais, principalmente, a
delinqüência aparece como familiar e, ao mesmo tempo,
totalmente estranha, uma perpétua ameaça para a vida cotidiana,
mas extremamente longínqua por sua origem, pelo que a move,
pelo meio onde se mostra, cotidiana. 

Dessa forma, a notícia policial acaba trazendo em sua composição

elementos simbólicos reproduzidos pela estrutura social vigente, ocupando

grande espaço nos jornais diários, pois como Erbolato (1981, p. 53) afirma

“dificilmente um crime deixa de ser noticiado, e grande parte da imprensa

brasileira admite o fato policial como um atrativo para o público leitor”. Declara,

ainda, este autor (p. 53), que os meios de comunicação, em particular a

imprensa, dão uma imagem exagerada e deformada da natureza e entendimento

da violência em nossa sociedade.

Visto por esse ângulo, o Poder Simbólico não só reproduz as relações de

poder, mas também possibilita maneiras de fazer e de mudar o mundo pela

imposição de uma determinada visão que permita que os fatos, os

acontecimentos e a própria história sejam por ela construída.

O Poder Simbólico age com as palavras e o estilo é uma das características

da competência lingüística que assegura o discurso da autoridade. O jornalista é

o porta-voz que tem o poder por delegação, por meio de suas palavras, uma vez 

que o conteúdo do discurso e a maneira de dizê-lo são a prova e a garantia

desse poder que a ele foi delegado. Para Bordieu (1982, p.111), não é o discurso

em si mesmo, nem seu conteúdo puro e simples que podem dar forma ou

mesmo criar ações, mas as palavras tornadas poderosas quando emitidas por

quem representa o poder.

O Poder Simbólico age através das palavras inseridas num processo de

relações de comunicação inseparáveis de um poder estruturado e, ao mesmo

tempo, estruturante. Enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de

comunicação e de conhecimento é que os sistemas simbólicos cumprem a sua 

função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação.

Bordieu (2004) também afirma que o Poder Simbólico se constitui para que se
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assegure a dominação de uma classe sobre a outra, denominando isso de

violência simbólica.

Basta observar que as diferentes classes e fracções de classes estão

envolvidas numa luta simbólica para impor a definição do mundo social,

conforme seus interesses, e impõem o campo das tomadas de posição como

estratégias de reprodução das crenças dominantes. Para analisar tal Poder

Simbólico, é preciso verificar a noção de habitus, que segundo Bordieu (2004) é 

um sistema de respostas adaptadas em um corpo que opera ajustado as

práticas, permitindo que os agentes apresentem condutas mais ou menos

adequadas a determinadas situações.

A noção de habitus está ligada às práticas e às regularidades de conduta

dos campos sociais. O habitus tem a ver com a história individual e coletiva, com

a dominação e a luta pelas relações de força estabelecidas nos campos sociais. O

campo social é descrito por Bordieu (2004, p.135) como um espaço

multidimensional de relações sociais.

No campo do jornalismo policial há uma predominância de fait-divers ou 

notícias de variedades, enfocando diariamente sangue, sexo, drama e crime na

primeira página, com a finalidade de aumentar a vendagem dos exemplares.

Esse habitus estabelecido no campo do jornalismo policial da Folha de

Pernambuco é uma espécie de violência simbólica, pois de acordo com Bordieu

(1997, p.22-23), as variedades dessa natureza são notícias que distraem, visto

que atraem a atenção para fatos que interessam a todo mundo, mas que não 

trazem muita riqueza de transformação da sociedade.

Na visão de Bordieu (1997, p.25) “o princípio de seleção é a busca do

sensacionalismo e do espetacular”. No jornalismo policial as notícias não

despertam atenção com palavras comuns, são necessárias palavras

extraordinárias. As fotografias complementam a extraordinariedade, juntamente

com o texto impresso.

Bordieu (1997, p.22) ressalta que esse habitus lança formas sutis de 

dissimulação da violência simbólica nos meios de comunicação, afirmando que

essa “é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que sofrem e

também, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes

de exercê-las ou de sofrê-las”. 
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O Poder Simbólico presente no jornalismo policial da Folha de Pernambuco

se apresenta na maneira como as notícias são abordadas, a exemplo do Caso

Serrambi (seqüenciado na seção Grande Recife) ou nas notícias do encarte

Polícia. A abordagem das notícias policiais da Folha de Pernambuco se distingue 

de outros jornais em circulação no Estado. A notícia extraordinária, como 

incêndios, inundações e assassinatos já são expectativas ordinárias, no entanto,

é o diferente do ordinário e o que é diferente do que os outros jornais dizem do

ordinário que interessa à Folha de Pernambuco, isto é, a busca pelo “furo

jornalístico”.

Nas palavras de Bordieu (1997, p. 27):

Para ser o primeiro a ver e a fazer alguma coisa, está-se disposto
a quase tudo, e como se copia mutuamente visando deixar os 
outros para trás, a fazer antes dos outros, ou a fazer diferente dos 
outros, acaba-se por fazerem todos a mesma coisa, a busca da
exclusividade.

Nas investigações policiais desde o desaparecimento das adolescentes do

Caso Serrambi (Maria Eduarda e Tarsila Gusmão), a Folha de Pernambuco

acompanhou este “Caso” na seção Grande Recife tentando desvendar

juntamente com a polícia o grande enigma: “Quem matou Maria Eduarda e

Tarsila Gusmão?”. O jornal acompanhou as investigações policiais e, ao lado

disso, completou as notícias enfatizando o comportamento da família das

estudantes desde o desaparecimento, aparecimento dos corpos, sepultamento,

investigações policiais e sentenças do Ministério Público na voz de Promotores e

Juízes.

Já no  noticiário do encarte Polícia, há características evidentes do fait

divers, que Barthes (1999, p.59) evidencia em seus estudos, pois, desastres,

assassínios, raptos, agressões, acidentes, roubos, esquisitices, entre outros, são

apresentados de uma forma passageira sem muita repercussão.
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1.1 O Jornalismo Policial e o fait-divers2 na Folha de Pernambuco

Até os anos 50, eram o rádio e a imprensa escrita que detinham o

monopólio da informação. Os jornais de grande circulação eram vespertinos e se

concentravam entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O jornalismo de combate, de

crítica, de doutrina e de opinião convivia com o jornal popular, que tinha como

característica o grande espaço para o fait-divers (a notícia menor, relativa aos

fatos do cotidiano, a crimes, acidentes). A busca de audiência entre as camadas

mais pobres da população, que constituem a grande massa, levou a imprensa a

fazer concessões ao excesso de notícias de crimes, através da exploração de

histórias dramáticas, escândalos e do grande destaque para o acidente ou o

crime (ABREU, 2002, p. 08-54).

Para Barthes (1999; p. 59)

Tudo é dado num fait-divers; suas circunstâncias, suas causas,
seu passado, seu desenlace; sem duração e sem contexto, ele 
constitui um ser imediato, total, que não remete, pelo menos 
formalmente, a nada de implícito [...] o fait-divers é uma 
informação total, ou mais exatamente imanente; ele contém em si
todo seu saber; não é preciso conhecer nada do mundo para 
consumir fait-divers, pois  ele não remete formalmente a nada 
além dele próprio [...] É sua imanência que define o fait-divers.

No fait-divers, busca-se enfatizar a causalidade do fato e estender sua

narrativa ao espanto e ao pânico. O inexplicável está reduzido aos prodígios 

(fatos extraordinários) e aos crimes, sempre acompanhados por estereótipos

(generalizações). Além disso, enfatiza-se certa relação de coincidência dos fatos 

de um crime, levando à repetição de um acontecimento para se imaginar uma

causa desconhecida e aproximar conteúdos qualitivamente distantes fundindo

dois percursos diferentes em um único percurso.

2 Fait divers mesmo que fatos diversos (BARTHES, 1999)
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Ao folhear o encarte Polícia, percebe-se que as notícias policiais trazem

vários crimes de forma aleatória aproximando-se bastante do fait-divers.

O quadro a seguir, apresenta 95 (noventa e cinco) títulos de notícias,

sendo 75 (setenta e cinco) do ano 2003 e 20 (vinte) do ano 2004. Esses títulos

foram selecionados num universo de 246 (duzentos e quarenta e seis) títulos 

referentes a crimes presentes no encarte Polícia da Folha de Pernambuco.

Observei que as notícias não são seqüenciadas como investigações policiais, ou

seja, não houve menção do termo “caso”.

Apresento abaixo, os títulos de notícias do encarte Polícia selecionados de

acordo com as datas de publicação de notícias do Caso Serrambi na seção

Grande Recife. Com esses títulos de notícias policiais percebi observações

interessantes que embasaram a análise do Poder Simbólico na cobertura

jornalística policial da Folha de Pernambuco.

Nº da 
Notícia

Data Títulos das Notícias

01 12/05/03 Final de semana violento – Chacina de Santo Aleixo
02 13/05/03 Jaboatão de luto com mais dois jovens executados.
03 14/05/03 Ex-PM é morto em Posto de Gasolina.
04 15/05/03 Morte em fuga desesperada.
05 16/05/03 Oito carros arrombados e roubados
06 16/05/03 Brutalmente executados dentro de casa.
07 17/05/03 Executado dentro da Kombi.
08 17/05/03 Ambulante é assassinado a tiros.
09 18/05/03 Alma de Criança corpo de Mulher.
10 18/05/03 Cont. da Capa - Problemas se prolifera na sociedade (abuso e exploração sexual)
11 21/05/03 Desvenda chacina de Jaboatão.
12 22/05/03 Jogo dominó  acaba em tragédia.
13 23/05/03 Detento assedia e leva facadas.
14 23/05/03 Rosário: Desempregado assassinado a tiros.
15 24/05/03 Pedreiro decepa mão do irmão.
16 26/05/03 Bar é palco de triplo homicídio.
17 26/05/03 Um ladrão é morto e outro preso em perseguição.
18 26/05/03 Um atentado e três feridos em atentado no Coque.
19 27/05/03 Usuário de drogas é assassinado.
20 28/05/03 Tragédia em brincadeira de criança.
21 29/05/03 Assassinado enquanto dormia.
22 30/05/03 Acusado de homicídio se entrega a polícia.
23 02/06/03 Desaparecido é encontrado morto.
24 09/06/03 Morto e com a língua decepada.
25 11/06/03 Criança é torturada por vizinho.
26 12/06/03 Preso mais um acusado de matar arquivista da TV Globo (ele se entregou).
27 13/06/03 Jovem é barbaramente assassinado.
28 13/06/03 Matou avó de amigos a facadas – interesse pela aposentadoria.
29 14/06/03 Acidente grave em rodovia deixa três pessoas mortas e uma ferida.
30 17/06/03 Noite sangrenta em peixinhos.
31 17/06/03 Saiu para beber e não voltou.
32 17/06/03 Ex-PM é morto em palhoção.
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33 18/06/03 Acertou viagem e foi assassinado
34 19/06/03 Criança de 12 anos morre com um tiro no coração em cavaleiro.
35 19/06/03 Índio é acusado de matar outro.
36 20/06/03 Tio é assassinado no lugar do sobrinho após brigar em pelada.
37 21/06/03 Criança é estuprada perto da Delegacia de Boa Viagem.
38 22/06/03 Criatividade a serviço do crime.
39 23/06/03 Mulher é encontrada amordaçada e estrangulada em afogados.
40 24/06/03 Amigos mortos durante bebedeira.
41 25/06/03 Irmãos  são mortos barbaramente.
42 26/06/03 Bala perdida atinge menina de 7 anos em Boa Viagem.
43 27/06/03 Executado na boléia de caminhão.
44 28/06/03 Irmãos são assassinados em casa 
45 29/06/03 Pais no trabalho crianças em perigo.
46 01/07/03 Jovem é achado morto e amarrado.
47 03/07/03 Voltava do trabalho e foi morto no canavial.
48 04/07/03 Pai de santo morre em ritual macabro. 
49 05/07/03 Tiro no peito mata desempregado.
50 06/07/03 Kombeiros, infratores?
51 08/07/03 Golpes brutais de facão matam vendedor em Araçoiaba.
52 07/07/03 Três tiros de 12 e a morte do cabo.
53 08/07/03 Invadiram casa e atiraram para matar.
54 09/07/03 Dois homens caem na pedreira e morrem misteriosamente.
55 10/07/03 Ex-gerente do hotel é brutalmente assassinado em N.S. do Ó.
56 11/07/03 Preso acusado de estupro e morte.
57 12/07/03 Adolescentes mortos  em Paulista.
58 14/07/03 Capotagem na BR-101 Norte deixa um morto e outro ferido.
59 15/07/03 Centro criminológico registra 1ª fuga e morte.
60 23/07/03 *
61 31/07/03 *
62 01/08/03 *
63 05/08/30 Coqueiral vira parada e morte.
64 06/08/03 Briga por celular acaba em morte.
65 08/08/03 Biscateiro incendeia casa ex-mulher com os filhos dentro.
66 09/08/03 Gêmeos são baleados e um morre.
67 12/08/03 Garota de 13 anos mata amigo de 18 numa festa de aniversário
68 15/08/03 *
69 26/08/03 Dois encontrados mortos em Olinda.
70 27/08/03 Morto na plantação de mandioca.
71 30/08/03 Ex-detentos é executados em Olinda.
72 03/09/03 Passageiro reage a assalto, mata um ladrão e fere outro.
73 04/09/03 Comerciante é executado em bar.
74 23/09/03 Dia de terror para taxista.
75 24/09/03 Taxista: De vítima a agressor.
76 03/05/04 Irmãos são emboscados de mortos.
77 18/05/04 RMR “sobrevive” atônica a madrugada violenta.
78 17/06/04 Advogado morre em acidente.
79 17/06/04 Estudante é arrastado e morto.
80 18/06/04 Candidato a vereador é queimado em atentado.
81 02/09/04 Pedreiro é morto a tiro.
82 03/09/04 Garota de programa é acusada de praticar assaltos armada.
83 03/09/04 Golpista Carioca é detido no Recife.
84 05/09/04 Uma noite em poder de criminosos.
85 24/09/04 Abusava sexualmente da filha.
86 29/09/04 Adolescente é morto a pauladas.
87 01/10/04 Tiros, morto e feridos na Borborema.
88 06/10/04 Jovem assassinado com vários tiros.
89 07/10/04 Pintor
90 08/10/04 Taxista morre vítima de acidente.
91 19/10/04 Rua estreita é palco de assassinato.
92 20/10/04 Duas crianças baleadas em Jaboatão. 
93 21/10/04 Matou esposa e cometeu suicídio.
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94 27/10/04 Adolescente é morta pelo namorado.
95 13/11/04 Morto em assalto a carro-forte 

* Não houve noticiais do Caso Serrambi nestas datas.

Quadro 1. Notícias divulgadas no encarte Policia (2003/2004) no mesmo período  de divulgação do
processo de investigações do Caso Serrambi.

Fonte: Jornal Folha de Pernambuco, maio de 2003 a novembro de 2004.

Para elaboração do quadro acima, foram escolhidas noticias policiais

publicadas nas mesmas datas em que foram publicadas noticias do Caso

Serrambi, a fim de estabelecermos comparações e verificarmos se o jornal

analisado dá continuidade às noticias sobre crimes ocorridos dentro das classes

sociais menos privilegiadas. Ao observarmos os 95 (noventa e cinco) títulos de

notícias não encontrei nenhuma notícia ou “caso” que tivesse a repercussão do

Caso Serrambi.

1.2 Caso Serrambi:  O Relato 

O Caso Serrambi, como ficou conhecido popularmente na Região

Metropolitana do Recife (RMR) através da divulgação maciça dos Meios de 

Comunicação do Estado de Pernambuco, tornou-se um dos crimes mais

comentados da região nos últimos tempos, pois as vítimas fatais eram duas

adolescentes de 16 anos pertencentes a classe social média alta.

Vários jornais do Estado abordaram com veemência todo o desenrolar do

desaparecimento dessas adolescentes, do aparecimento dos corpos, do

sepultamento e das investigações policiais que apuram como elas teriam sido

mortas e quem seriam os culpados pelo assassinato.

A Folha de Pernambuco, como um jornal de perspectiva editorial voltada

para as classes populares e, conseqüentemente, tendo como seu maior foco as

notícias policiais, não dispensou a oportunidade de se destacar cada vez mais no

jornalismo policial e abordou minuciosamente cada passo das investigações do

Caso Serrambi, realizando uma cobertura sobre todos os detalhes da vida das

adolescentes assassinadas, dos familiares e amigos, dos supostos culpados pela

morte das adolescentes entre outros.
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A notícia do desaparecimento das adolescentes Maria Eduarda e Tarsila

Gusmão foi publicada em 09 de maio de 2003, mas elas já haviam desaparecido

desde 03 de maio de 2003, quando foram vistas pela última vez na praia de

Serrambi, litoral sul de Pernambuco. As meninas costumavam passar as férias e 

feriados nesta praia com amigos. 

Antes de sair no jornal a notícia do desaparecimento dessas

adolescentes, as buscas policiais foram ativadas com o objetivo de encontrá-las

vivas ou mortas. No dia 09 de maio de 2003, a Folha de Pernambuco publicava a

primeira notícia que seria o início de uma grande reportagem policial naquele

jornal.

Poucos dias depois, (13/05/2003), os corpos das adolescentes foram

encontrados pelo pai de Tarsila Gusmão, José Vieira, quase irreconhecíveis, num

canavial localizado às margens da rodovia PE – 06, Km 6, no distrito de Camela, 

em Ipojuca, litoral Sul do estado de Pernambuco. A notícia do aparecimento dos

corpos é publicada no dia posterior, 14 de maio de 2003, em matéria de capa.

Nos dias posteriores, a Folha de Pernambuco dedica na maioria de suas capas 

um espaço evidente ao que ficou conhecido por Caso Serrambi, pois são

publicadas notícias e reportagens inteiras abordando o sepultamento dos corpos

das adolescentes sempre enfatizando o estado de espírito dos pais  abalados

pela forma  de como suas filhas morreram  dando visibilidade, também, á

opiniões emocionantes da irmã de Maria eduarda e amigas das vítimas. 

No mesmo mês (19/05/2003), as investigações policiais apontam como

culpados pelo crime dois motoristas de Kombi, popularmente conhecidos no

Recife como “kombeiros”, Marcelo e Valfrido Lira, suspeitos de terem assassinado

as adolescentes. Os dois são presos temporariamente.

Alguns dias depois, a Folha de Pernambuco publica a notícia de que um

amigo  das adolescentes  teria sido o assassino delas (12/06/2003). O promotor

de Ipojuca, Miguel Sales, declarava “não estou convencido no inquérito que

incriminava os irmãos  Kombeiros Marcelo e Valfrido” (21/06/2003) e o devolve

ao ministério público, mas, mesmo assim, pede a prorrogação das prisões

temporárias dos kombeiros.

A polícia inicia novas diligências sobre a morte das adolescentes e o

promotor Miguel Sales determina abertura do inquérito para apurar o que houve
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numa festa no dia 2 de maio 2003, em Serrambi, na casa onde as adolescentes

estavam hospedadas.

Surgem muitos protestos em defesa da libertação dos kombeiros a

exemplo da ONG Comissão Faz na Terra entra com um pedido de habeas-corpus,

no Tribunal de Justiça, mas o desembargador Fausto Freitas nega pedido de

habeas-corpus.

Entretanto, mesmo com o habeas-corpus negado, o prazo de prisão

temporária dos kombeiros chega ao fim e eles são soltos. Após a libertação dos

kombeiros, a Juíza em exercício de ipojuca, Ana Mota, concede a quebra do sigilo 

telefônico de pessoas que estavam na residência de veraneio e de um orelhão

onde Maria Eduarda fez uma ligação. A cada dia são publicadas notícias sobre as 

investigações policiais a fim da resolução dos verdadeiros culpados pelo crime e

cada vez mais a família das vítimas se frustra nos resultados obtidos.

Somente no  mês de agosto é que o amigo das adolescentes Thiago

Carneiro, filho de dono da casa de veraneio, em Serrambi, onde as estudantes

estavam hospedadas, é indiciado pelos crimes de abandono e de dar bebida

alcoólica as meninas. Assim, o promotor de Ipojuca, Miguel Sales, resolve

denunciar o estudante Thiago Carneiro à Justiça.

O ano de 2003 finaliza, mas o Caso Serrambi continua sem solução e

sendo matéria-prima para a publicação de notícias sobre o assunto tendo como

alvo a pergunta básica: “Quem matou Maria Eduarda e Tarsila Gusmão?”

(ANEXOS C; D; E; F).

O quadro abaixo retrata 95 títulos de notícias, sendo 75 (setenta e cinco)

referentes ao ano de 2003 e 20 (vinte)  ao ano de 2004. Todos estes títulos

fazem parte do Caso Serrambi e foram selecionados num universo de 151 (cento

e cinqüenta e uma) notícias. Observei que as notícias seguem uma ordem

cronológica e investigativa, desde o desaparecimento das adolescentes até a

procura dos suspeitos, que atualmente se encontra sob poder da Polícia Federal.

As notícias sobre Caso Serrambi despertam uma curiosidade tal qual, que

se manifestou como matéria de grande destaque, ganhando um “selo” que

acompanha as notícias do Caso, desde as buscas até os suspeitos do crime

(ANEXO G). 
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Nº da 
Notícia

Data Títulos das Notícias

01 09/05/03 Adolescentes desaparecem em praia.*
02 13/05/03 Delegado faz apelo por denúncias.
03 14/05/03 Estudantes achadas mortas em canavial
04 15/05/03 Saudades enterro das adolescentes assassinadas emociona.
05 16/05/03 Pai de Tarsila desabafa.
06 16/05/03 Silêncio da Policia causa interpretações equivocadas.
07 17/05/03 A dor de perder a filha única.
08 17/05/03 A difícil tarefa do recomeço.
09 18/05/03 Violência alerta os pais.
10 18/05/03 Famílias precisam rever conceitos.
11 21/05/03 Capturados
12 22/05/03 Meus filhos não são assassinos.
13 23/05/03 Culpados ou inocentes? 
14 23/05/03 Polícia Científica conclui laudo.
15 24/05/03 Suspeitos estão isolados no GOE 
16 26/05/03 Promotor acredita em envolvimento.
17 26/05/03 Boa Viagem será palco de protesto.
18 26/05/03 Avenida é tomada pela paz.
19 27/05/03 Suspeitos podem ser soltos antes do prazo.
20 28/05/03 Só laudo técnico esclarecerá o Caso.
21 29/05/03 Amante de suspeito depõe no GOE.
22 30/05/03 Polícia fará simulação do Caso.
23 02/06/03 Família esteve com suspeitos 15 minutos.
24 09/06/03 Laudos serão apresentados às famílias esta semana.
25 11/06/03 Empresário depõe na sede do GOE.
26 12/06/03 Amigo matou estudantes.
27 13/06/03 GOE adia conclusão do inquérito das estudantes.
28 13/06/03 Apresentação de inquérito é adiada.
29 14/06/03 AL acompanhará conclusão de fatos.
30 17/06/03 Reviravolta no Caso.
31 17/06/03 Polícia acusa kombeiros. Eles juram inocência.
32 17/06/03 Oito indícios enquadram kombeiros.
33 18/06/03 Deputados ouvem hoje o depoimento da polícia.
34 19/06/03 “Os kombeiros não mataram minha filha” (mãe de Maria Eduarda).
35 19/06/03 Inquérito não foi esclarecido na AL.
36 20/06/03 Promotor ainda analisa o Caso.
37 21/06/03 Promotor devolve inquérito da morta das adolescentes por falta de

provas.
38 22/06/03 População aprova decisão de Promotor.
39 23/06/03 Advogados de kombeiros vão ao GOE. 
40 24/03/03 Morte das estudantes terá nova investigação.
41 25/06/03 Kombeiros protestam na AL contra prisão de irmãos.
42 26/06/03 Ânimos alterados marcam audiência.
43 27/06/03 Aníbal acusa Promotor de aplicar golpe político.
44 28/06/03 Promotor adota silêncio no Caso das estudantes.
45 29/06/03 População deve saber de tudo.
46 01/07/03 Inquérito policial volta, mas continua  parado.
47 03/07/03 Testemunhas não são interrogadas.
48 04/07/03 Festa que antecedeu o assassinato de Maria Eduarda e Tarsila teve álcool

e drogas.
49 05/07/03 Investigação sobre festa inicia  na próxima semana.
50 06/07/03 População aguarda novas investigações do crime.
51 07/07/03 Delegada investigará festas.
52 08/07/03 Mulheres na mira do crime.
53 08/07/03 Kombeiros tem hábeas-corpus pedido.
54 09/07/03 Começa investigação sobre festa.
55 10/07/03 Desembargador adia hábeas-corpus.
56 11/07/03 Mulheres cobram ações de combate à violência.
57 12/07/03 Carregador-geral arquiva denúncia.
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58 14/07/03 Decisão sobre hábeas-corpus sai hoje. 
59 15/07/03 Desembargador nega pedido de hábeas-corpus.
60 23/07/03 Cadê os verdadeiros culpados?
61 31/07/03 Sigilo é quebrado. Pais vão depor.
62 01/08/03 Mais dois depoimentos são tomados.
63 05/08/03 Promotor não se pronuncia.
64 06/08/03 Pais de Maria Eduarda vão depor sexta-feira.
65 08/08/03 Pais de Maria Eduarda querem a exumação dos corpos.
66 09/08/03 Delegado investiga outra festa.
67 12/08/03  Mãe de Tarsila depõe e pede justiça.
68 15/08/03 Pai de Tarcila Gusmão depõe hoje na Delegacia  do Cabo.
69 26/08/03 Promotor se pronuncia hoje.
70 27/08/03 Thiago Carneiro é denunciado à Justiça.
71 30/08/03 Relatório chega a Ipojuca.
72 03/07/03 Delegado terá listas quatro meses depois.
73 04/09/03 Inquérito policial continua parado.
74 23/09/03 Dezoito casos de PE nas mãos da ONU.
75 24/09/03 Definidos policiais que irão depor.
76 03/05/04 Afinal, quem matou Maria Eduarda e Tarsila?
77 18/05/04 Promotor pede perícia de materiais.
78 17/06/04 Mistério DNA revela: Vieira e Alza não são pais de Tarsila.
79 17/06/03 Corpo de Tarsila será exumado.
80 18/06/04 Exumação é realizada pela segunda vez.
81 02/09/04 Provas não convencem os peritos. Cadê os assassinos de Maria Eduarda e

Tarsila.
82 03/09/04 Polícia Federal assume o Caso Maria Eduarda e Tarsila.
83 03/09/04 PF investigará mortes de estudantes.
84 05/09/04 Caso  Maria Eduarda e Tarsila Estaca Zero.
85 24/09/04 Testemunhas de acusação começam a ser a punidas.
86 29/09/04 TSPE nega prisão de kombeiros por falta de provas.
87 01/10/04 Suposta testemunha já teria sido ouvida.
88 06/10/03 Nova testemunha incrimina kombeiros.
89 07/10/04 Mulheres negam novas informações.
90 08/10/04 Testemunhas da festa ouvidas.
91 15/10/04 Copias do inquérito entregues à PF.
92 20/10/04 Mães de adolescentes vão depor.
93 21/10/04 PF autorizada a investigar mortes.
94 27/10/04 Testemunha-chave é solta e reafirma o que disse.
95 13/11/04 Delegado da PF assume Caso.

*Única notícia extraída do encarte Polícia.

Quadro 2: Notícias divulgadas na Capa e na seção Grande Recife  (2003/2004) sobre o Caso
Serrambi.

Fonte: Jornal Folha de Pernambuco, maio de 2003 a novembro de 2004.

Com relação ao Caso Serrambi, verifiquei que no mês de maio de 2003,

quando ocorreu o crime das adolescentes, aproximadamente 30 (trinta) notícias

– 10 (dez) publicadas no período de (09/05/2003 a 18/05/2003) – dizem

respeito à movimentação das famílias, amigas das vítimas em torno do 

(desaparecimento, aparecimento e sepultamento dos corpos das adolescentes).

Apenas duas notícias retratam a posição da autoridade policial com os títulos

“Delegado faz apelo por denúncias” (13/05/2003) e “Silêncio da Polícia causa

interpretações equivocadas” (16/05/2003). Ainda no mês de maio, precisamente
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21/05 a 30/05 de 2003,  notei a movimentação dos inquéritos, investigações da

Polícia e também a simulação do Caso.

Diante da descoberta dos supostos suspeitos desenvolveu-se no jornal

uma polêmica em torno dos mesmos. Assim, no dia (21/05/2003) os supostos

suspeitos, que seriam os Kombeiros foram capturados pela Polícia, mas em

(12/06/2003) surge um novo suspeito, que seria um amigo das estudantes,

assim como elas, pertencentes à classe média alta.

Na notícia “Cadê os verdadeiros culpados?”, do dia (23/06/2003), a 

investigação sobre os suspeitos do crime continuou e em (23/09/2003) o Caso

Serrambi recebeu importância de instituições como a ONU (Organização das

Nações Unidas), sendo relatado como um dos trinta casos de violência em quatro

Estados nordestinos, dos quais dezoito ocorreram no Estado de Pernambuco.

Assim, o Caso Serrambi pode servir de uma âncora para amparar os demais

crimes ocorridos no Estado de Pernambuco como também na Região Nordeste, já

que lhe foi entregue à relatora especial da ONU (ANEXO H). 

Pude verificar que, nas notícias do Caso Serrambi (Quadro 2) e nas

notícias policiais do encarte Polícia (Quadro 1) supracitadas, o Caso Serrambi

ganhou uma extrema repercussão, comparado às notícias de crimes do encarte

Policia da Folha de Pernambuco.

1.3  Análise do Poder Simbólico expresso no jornalismo policial da 

Folha de Pernambuco

Conforme já foi mencionado, as notícias da página policial da Folha de

Pernambuco foram agrupadas em quatro categorias (desaparecimento,

aparecimento, sepultamento e suspeitos). A partir dai, foram feitas avaliações

comparativas, relacionadas ao Caso Serrambi. Observei um fato marcante, a

primeira notícia do Caso Serrambi de (09/05/03), relacionada com o

desaparecimento das adolescentes foi publicada no encarte Polícia da Folha de

Pernambuco. No segundo dia (10/05/03), o fato ganha destaque na capa do

jornal e é comentado na seção Grande Recife. A partir daí, as demais notícias

sobre esse caso foram publicadas na seção Grande Recife, com exceção de uma

notícia sobre a procura dos suspeitos (ANEXOS I; J).
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Verifiquei, então, que a priori, a notícia do desaparecimento das

adolescentes Maria Eduarda e Tarsila Gusmão se tratava de um fait divers, tendo 

em vista que a primeira notícia foi apresentada no encarte Polícia, com traços de 

uma notícia imediata que anunciava um mero desaparecimento. Logo em

seguida, observei que esse desaparecimento passou a fazer parte da seção

Grande Recife e as notícias sobre o mesmo apresentavam um sequenciamento

cronológico (ANEXO K), se transformaram em episódios do que se nomeou Caso

Serrambi, deixando assim de ser um fait-divers. De acordo com Barthes (1999),

a descrição de um crime que apresenta um sequenciamento cronológico,

caracteriza uma narração de episódios relacionados à não caracterização de o 

que se considera um real fait divers.

Verifiquei, também, que o tipo de linguagem do Caso Serrambi ganha

ênfase na sua trajetória, fato este que consolida mais ainda a idéia da influência

das relações de poder entre camadas sociais na construção do Poder Simbólico

envolvido.

Retomando ao aspecto em que as notícias do Caso Serrambi foram

publicadas em sua quase totalidade na Seção Grande Recife, há uma

necessidade de relatar que o Poder Simbólico deste Caso tem correlação com

uma possível repercussão social de registro diário, já que o Caso foi relatado

durante quase dois anos (levando em consideração a amostragem deste estudo

que utiliza matérias publicadas no período que vaio de maio de 2003  a

dezembro de 2004) nas edições diárias da Folha de Pernambuco.

Considerando o ineditismo geralmente presente na seção Grande Recife,

da Folha de Pernambuco, e que as reportagens publicadas nessa seção se

referem a furos jornalísticos3, há de imediato a reflexão de que algo além do

horário de fechamento4 levou a Folha de Pernambuco a publicar mais de 100

notícias do Caso Serrambi na seção Grande Recife. Surgem, então, indagações

que envolvem toda uma simbologia que poderia estar relacionada à escolha do

enredo que se queria dar às notícias do Caso Serrambi.

3 Furos jornalísticos se referem a notícias importantes publicadas em primeira mão por um jornal ou qualquer
outro meio de comunicação de massa, antes dos concorrentes (RABAÇA, BARBOSA, 1978, p.227).

4 Editora - Chefe, da Folha de Pernambuco, KARINA MAUX, justifica o fato de as matérias do Caso Serrambi
terem sido publicadas, em sua maioria, na Seção Grande Recife argumentando que elas chegavam à redação
após o fechamento do encarte Polícia, restando apenas a seção Grande Recife, que encerra às 22 horas.
(Entrevista concedida à autora desta dissertação em DATA, EM ANEXO L).
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Percebendo-se um direcionamento de, talvez, resguardar o Caso Serrambi

para uma seção da Folha de Pernambuco que não repercutisse tanto como um

símbolo de crime igual aos demais, pode-se, talvez, inferir que haveria, então, 

uma intenção de o leitor construir uma visão menos agressiva do Caso Serrambi,

em relação a outras notícias policiais presentes no mesmo jornal.

Por isso, procurei observar uma possível pretensão do veículo em construir

um Poder Simbólico ligado ao Caso Serrambi, de forma que envolvesse um

enfoque “menos agressivo” do que nos casos apresentados no encarte Polícia.

Sem entrar na questão ética que envolve a produção jornalística, mas com

a pretensão de refletir sobre o Poder Simbólico,  que surge a partir das

interpretações individuais de cada ser humano, constatei que, sutilmente, o

jornal veicula “um poder mágico e arbitrário, que surge espontaneamente diante

dos acontecimentos”, conforme assevera Bordieu (2004, p.14). O mesmo autor

(p.14) acrescenta que o  “Poder Simbólico como poder de constituir o dado pela

enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do 

mundo”, reside em interesses envolvidos pelo jornal, pelo mercado e pelo social.

 Embora o Caso Serrambi envolva um acontecimento com adolescentes de 

classe média alta, o jornal não cita dados socioeconômicos sobre as vítimas,

porém pelo enredo da história investigativa, as vítimas moravam em bairros

nobres da cidade de Recife, o que pode levar o leitor a inferir a condição

socioeconômica das mesmas.

Bourdieu (1982) declara que os discursos não são simplesmente para

serem compreendidos, já que ultrapassam a finalidade de comunicar, porém são

também, signos de riqueza destinados a serem avaliados, apreciados, e signos 

de autoridade, destinados a serem acreditados e obedecidos. Este autor 

considera que o Poder Simbólico não só reproduz as relações de poder, mas 

também possibilita maneiras de fazer e de mudar o mundo pela imposição de

uma determinada visão que permita que os fatos, os acontecimentos e a própria

história sejam por ela construídos.

Para detalhar melhor as considerações feitas pela análise do Caso

Serrambi e compará-las às notícias policiais presentes no encarte Polícia, utilizei

a análise por tópicos. Sendo assim, inicio pelo primeiro tópico avaliado:
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1.3.1  Desaparecimento de Pessoas 

Tomemos por base a primeira notícia de desaparecimento relacionada

ao Caso Serrambi. Esta foi a primeira notícia do Caso, publicada no encarte

Polícia da Folha de Pernambuco do dia 09/05/03. (Ver Figura 1)

Figura 1. Adolescentes desaparecem em praia.
Fonte: Folha de Pernambuco, 9/05/03.
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Sabendo que as diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas

numa luta simbólica marcada pela definição do mundo social conforme seus

interesses, percebi que no noticiário policial do encarte “Polícia” o habitus ou

conjunto de práticas e regularidades de conduta no fazer jornalístico da Folha de 

Pernambuco, procurava enfatizar um jornalismo engajado na estrutura do fait-

divers, pois os fatos são apresentados no jornal para cumprir um ritual de

exposição de fatos criminosos e “esquisitices’” em geral.

No desaparecimento das adolescentes Maria Eduarda e Tarsila Gusmão

publicado primeiramente no encarte “Polícia”, a notícia policial integra um

habitus de fait-divers. O fato de duas adolescentes terem desaparecido após 

terem sido vistas na companhia de dois rapazes, ambas filhas de empresários e

dotadas de beleza física, é a novidade da notícia; o desaparecimento das garotas 

pertencentes a uma classe social privilegiada é o espanto fundamental recorrente

nesta notícia policial. No dia seguinte, o lugar da notícia  não é mais no encarte

“Polícia” onde são postos os crimes advindos na  grande maioria da periferia

,mas sim, na seção “Grande Recife”.

No desaparecimento das adolescentes do Caso Serrambi comparado a

outra notícia de desaparecimento de adolescentes no encarte “Policia” intitulado

“Meninos são vistos em Mercado”, observei dois fatos que mostram o uso do

Poder Simbólico.

A priori, verifiquei que, no Caso Serrambi, a notícia do dia seguinte, vai

para outra seção do jornal demonstrando o desespero de uma das mães das

adolescentes: “Mãe reza todos os dias para ter a filha de volta” (ver Figura 2) 

abaixo.

Na notícia sobre o desaparecimento dos meninos, o desaparecimento já 

havia ocorrido e suas mães também estavam desesperadas em busca de

notícias. Em ambos os casos, vale a pena ressaltar que se tratava de 

desaparecimento sem “rastros de sangue”, ou seja, as vítimas, embora 

desaparecidas, tinham chances de estarem vivas, seqüestradas ou mortas.
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Figura 2. Meninos são vistos em mercado
Fonte: Folha de Pernambuco, 10/12/04.

A posteriori, chamou-me a atenção outro ponto crucial de valorização ao

Caso Serrambi, quando a notícia, a princípio considerada fait-divers, seguia

seqüência de publicação com a notícia do dia seguinte que descrevia o

“desespero das mães das adolescentes” num habitus de comoção verificado

através do verbo “rezar”, que remete a uma súplica à divindade.  A mãe de uma

das vítimas, Regina Lacerda Dourado, mãe de Maria Eduarda,  demonstra todo o

seu fervor na sua fé em encontrar sua filha. O habitus na notícia encarna esse 

comportamento religioso da mãe. (Ver Figura 3).
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Figura 3. Mãe reza todos os dias para ter a filha de volta
Fonte: Folha de Pernambuco, 10/05/03.

Essa última notícia revela um habitus comovido mostrando as práticas de

conduta de uma mãe desesperada representada no jornal. O desaparecimento no

Caso Serrambi é descrito numa linguagem mais explicativa e sutil que demonstra

os valores tradicionais e respeitados na sociedade que são atribuídos ao Poder

Simbólico presentes na classe média alta.

Posso concluir, então, que há traços diferentes relacionados ao enfoque

dado pela Folha de Pernambuco ao desaparecimento das meninas do Caso

Serrambi, em relação aos “Meninos de Paulista”.

Segundo Bordieu (1990, p.77), tratando-se de “produção simbólica, a 

coação que o mercado exerce por intermédio da antecipação de trocas de lucro

toma naturalmente a forma de uma censura antecipada, de uma auto-censura,

que determina não só a maneira de dizer, ou seja, a escolha da linguagem, ou

do nível de linguagem, mas também o que poderá e o que não poderá ser dito”.
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O Caso Serrambi envolve a repercussão do desaparecimento de filhas de

empresários, que, no decorrer das publicações jornalísticas, se transformam em

personagens de uma trama, reportada não  como simples vítimas, mas com uma

simbologia importante representada na notícia na posição da mãe diante do

acontecimento do desaparecimento em apelar à religião como única possibilidade

de encontrar sua filha.

Assim, as notícias do Caso Serrambi se tornam poderosas quando emitidas

por quem representa um certo poder econômico. Essa característica é marcante,

segundo Bordieu (2004), quando se estuda a interferência dos campos da

religião, política, economia, jornalismo. “O Poder Simbólico é invisível e seu

exercício implica uma cumplicidade entre os que o exercem e os que a ele se

submete” (SZPACENKOPF, 2003), (ver Figura 4). 

Figura 4. Delegado faz apelo por denúncia
   Fonte: Folha de Pernambuco, 13/05/03.
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1.3.2  Aparecimento dos corpos

Passemos à notícia do Caso Serrambi publicada em (14/05/03), onde as

estudantes são encontradas mortas (ver Figura 5).

Figura 5. Tragédia: estudantes são encontradas mortas
   Fonte: Folha de Pernambuco, 14/05/03.
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A emoção e a sutileza com que é descrita a notícia, embora se trate de um

crime, demonstra todo Poder Simbólico  referido no item anterior. Abaixo recorte

da notícia comprovando isso:

...Havia fragmentos de ossos de mandíbula de uma das vítimas e 
duas cangas de praia espalhadas a poucos metros dos corpos. 
Isso explica porque os cadáveres foram atacados por aves de 
rapina (urubus); [...] elas estavam com os biquines abaixados até 
a altura dos joelhos. (FOLHA DE PERNAMBUCO, seção Grande 
Recife, 14/05/2003).

Observei nesse recorte, o Poder Simbólico e o cuidado na descrição dos

eventos encontrados na notícia do aparecimento dos corpos do Caso Serrambi. A 

justificativa da degradação dos corpos das vítimas por urubus é reportada de

forma meticulosa, a linguagem se revestiu de cuidados para detalhar o fato, sem

ser preciso expressões grotescas, como “as vítimas sofreram abusos”, (já que

referiram que os biquines estavam abaixo dos joelhos). O Poder Simbólico se

concentra na preservação da imagem das vítimas e, possivelmente, das

respectivas famílias.

Verifiquei também um Poder Simbólico neste outro recorte: 

...Um detalhe curioso é que os cadáveres não foram encontrados
pela polícia, e sim, pelo pai de Tarsila. (FOLHA DE PERNAMBUCO,
seção Grande Recife, 14/05/2003).

Esse trecho da notícia revela um signo de “heroísmo” e envolvimento

social da relação familiar, com o fato de os corpos terem sido encontrados por

um membro da família. Não que isso não seja um fato verídico, mas pela

importância e interesse de produção jornalística.

A notícia escolhida para ser comparada ao aparecimento dos corpos do

Caso Serrambi foi o aparecimento dos corpos de três vítimas na cidade de 

Paulista, pertencente à Região Metropolitana de Recife (RMR). Esta notícia foi 

publicada no encarte Polícia no dia (02/07/03) (ver figura 6).
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Figura 6. Três mortes bárbaras em Paulista
Fonte: Folha de Pernambuco, 02/07/03.
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Um fato curioso é que essa notícia remete à comparação ao Caso

Serrambi. Ela expressa um Poder Simbólico “comparativo” ao Caso Serrambi.

Diferentemente do Caso de Maria Eduarda Dourado e Tarsila
Gusmão, o Grupo de Operações Especiais (G.O.E) não vai 
prosseguir nas diligências iniciais, na manhã de ontem, para
apurar o crime. Apesar da semelhança  nos dois casos como o 
desaparecimento, a possibilidade das vítimas terem sido
estupradas e a morte delas, as investigações do triplo assassinato
ficarão com o delegado Roberto Geraldo, do Núcleo Especializado
na Apuração de Homicídios Múltiplos [...] No Caso de Maria 
Eduarda e Tarsila, o GOE estava empenhado há uma semana e já
tinha elementos para investigar... (FOLHA DE PERNAMBUCO,
encarte Polícia, 02/07/2003).

Verifiquei que esta notícia expressa na produção jornalística está

dependente do interesse em desvendar crimes, como também das informações

obtidas em relação às investigações policiais dos órgãos de segurança do Estado

ou Município.

A partir da comparação feita pelo próprio jornal, o Caso Serrambi foi

enviado para o Grupo de Operações Especiais (GOE), enquanto nessa outra

notícia do encarte Polícia, a morte de três mulheres é apurada pela Delegacia de

Homicídios.

...as investigações do triplo assassinato ficarão com o delegado
Roberto Geraldo, do Núcleo Especializado na Apuração de 
Homicídios (Neahm). Para o Secretário de Defesa Social Gustavo
Lima, a apuração passa a ser de responsabilidade da Delegacia de 
Homicídios por motivos técnicos (FOLHA DE PERNAMBUCO,
encarte Polícia – 02/07/03).

Todo esse relato revela que o Poder Simbólico expresso no jornalismo, em

relação ao Caso Serrambi e à notícia do triplo assassinato de Paulista esteve

também relacionado ao fator econômico. No Caso Serrambi, o interesse e a

condição econômica das famílias e o poder social podem ter exercido influência

nas investigações feitas pelo jornal, como veículo transmissor, que teve mais

condições de descrever episódios que destacassem o Caso Serrambi de outras

notícias policiais ocorridas com pessoas simples da população pernambucana.

Neste ponto, há uma transformação simbólica relacionada às vitimas do Caso

Serrambi com o Triplo Homicídio das Mulheres de Paulista agora analisados: 1) 

Maria Eduarda e Tarsila Gusmão - (as duas adolescentes do Caso Serrambi)

ganham signos de mortes de “personalidades”, pois ocupam um status social 
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elevado e, por isso, apresentam investigações mais profundas que ajudam na

formulação de todo um Poder Simbólico da notícia; 2) Verônica, P.F.C e Andréa

(as três vítimas assassinadas em Paulista) ganham signos “populares”, (pois não

há condição de detalhamento policial para publicação de informação veiculada

pelo jornal) apresentando, assim, caráter e simbologia de uma simples notícia

policial.

Outro dado de relevância para análise é a descrição de como os corpos se 

encontravam no período do aparecimento. Na notícia do Caso Serrambi, há uma 

descrição da seguinte forma:

...Havia fragmentos de ossos da mandíbula de uma das vítimas e
duas cangas de praia espalhadas a poucos metros dos corpos [...]
elas estavam com os biquines abaixados até a altura dos joelho.... 
(FOLHA DE PERNAMBUCO, Grande Recife, 14/05/2003). 

Esse é o único trecho que faz referência aos corpos no Caso Serrambi.

Comparemos, agora, com a notícia das “Três Mortes de Paulista”:

... apresentavam sinais de violência sexual e física [...] com uma
das mãos apertando um arbusto, Andréa foi encontrada despida 
com as roupas sobre o corpo. Já Verônica estava com a cabeça 
numa poça de lama, de bruços, também, sem roupas íntimas. Já
P.F.C estava numa região alagadiça, a cerca de 300 metros do
local de onde o corpo da mãe foi achado. Todas as vítimas
apresentavam hematomas, mas não foram encontrados
ferimentos à bala. Andréa foi a única que apresentava marcas no
pescoço, o que caracteriza, segundo os peritos do Instituto, morte
por estrangulamento. (FOLHA DE PERNAMBUCO, encarte Polícia,
02/07/2003).

É evidente que neste trecho há descrições mais detalhadas dos fatos

marcantes que envolveram as mortes de Paulista. A expressão “abuso sexual”,

por exemplo, é citada no Triplo Homicídio, enquanto no Caso Serrambi há apenas

uma afirmação de que as vítimas “estavam com os biquines na altura dos

joelhos”.

Isto oportunizou uma reflexão que leva à comparação dos fatos nos dois

exemplos, as vítimas estavam despidas. No entanto, esse valor simbólico

relacionado à forma de como elas se encontravam, após o crime, determina a

variação da linguagem. Há, notadamente, uma preservação moral, em relação

ao estado em que se encontravam as vítimas do Caso Serrambi.
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1.3.3  Sepultamento dos Corpos 

Nesse tópico, verifiquei apenas um ponto crítico a ser avaliado e

comparado entre o Caso Serrambi e um fait-divers do encarte Polícia da Folha de 

Pernambuco. O Poder Simbólico no tópico “Sepultamento dos Corpos” se torna

equivalente em ambos os casos, pois aparecem duas formas de expressão de

sentimentos que dão significações simbólicas aos textos jornalísticos analisados,

que são: 1) Um sentimento de revolta por parte dos parentes e amigos em

relação à violência (como se trata do ritual de velório e sepultamento, a emoção

descrita nos textos jornalísticos são similares em muitas das notícias lidas,

inclusive, o Caso Serrambi e Triplo Homicídio de Paulista; 2) A mobilização social

contra a violência, gerada pelas mortes “bárbaras” e pela “trágica” aparência

com que a maioria dos corpos é encontrada.

Nesta análise, esse tópico foi útil para que eu pudesse afirmar que a 

linguagem jornalística no sepultamento não é caracterizada por sinais diferentes

e ambíguos do Poder Simbólico, já que muitas notícias se expressavam com

similar linguagem de comoção e emoção na composição das matérias.

Dois fragmentos são importantes na construção similar da significação do

luto e da revolta, nas notícias analisadas e comparadas (Ver Figuras 7 e 8).

Abaixo os fragmentos para observação do Poder Simbólico:

Combinamos vestir branco para simbolizar a paz, chega de 
violência, [...] ao invés do tradicional preto, a cor branca 
predominou como luto no sepultamento das amigas... (FOLHA DE 
PERNAMBUCO, Grande Recife, sobre o Caso Serrambi, em
15/05/03).

O clima foi de luto, ontem, também nas escolas estaduais Doutor
Luiz Cabral de Melo e Maria Alves Machado, no bairro Maranguape 
II, onde estudava P. e a mãe Verônica, [...] As aulas foram 
suspensas na tarde da terça-feira e durante todo o dia de ontem. 
Na entrada, cartazes avisavam que não haveria aulas, além de
condolências e informação sobre o sepultamento e velório das 
vítimas. (FOLHA DE PERNAMBUCO, encarte Polícia, sobre o Triplo
Homicídio de  Paulista, 02/07/03).
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Figura 7. Comoção e revolta em velórios
Fonte: Folha de Pernambuco, 15/05/03.
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Figura 8. Enterro marcado por revolta.
Fonte: Folha de Pernambuco, 03/07/03.
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1.3.4 Suspeitos dos Crimes 

Passemos à análise do tópico “Suspeitos dos Crimes” em relação ao Poder

Simbólico. Em uma das reportagens publicadas (21/05/2003) na seção Grande

Recife, intitulada “Presos Kombeiros suspeitos de matar adolescentes”, há um 

trecho que merece destaque:

... é imprescindível o silêncio nesse momento porque as 
informações vinham vazando pela imprensa e isso estava
atrapalhando as investigações. As notícias chegaram distorcidas, 
afirmou Aníbal Moura [...] Tudo que envolve o trajeto das
meninas em Ipojuca, desde o que beberam, aonde foram, o tipo 
do carro que pegaram até a arma do crime, está no bojo da 
investigação. (FOLHA DE PERNAMBUCO, seção Grande Recife 
sobre o Caso Serrambi, 21/05/03).

Esse trecho revela que a imprensa em geral (não só a Folha de 

Pernambuco) se mobilizou na busca de informações para construção do enredo

do Caso Serrambi em decorrência da demanda e do interesse pelo público que lê

as notícias. Não é à toa que na introdução deste trabalho foi informado que a

própria redação da Folha de Pernambuco expõe que a maior parte dos seus

leitores (64%) busca e gosta de notícias policiais.

Em relação ao Caso Serrambi, esse fato é marcante, pois o Poder

Simbólico dessas notícias está no fato de ser um acontecimento que envolveu

pessoas de uma camada social mais elevada ganhando, as vítimas, caráter de

“personalidades”. Assim, o que parecia ser um simples fait-divers se transformou

em Caso Serrambi.

Com relação aos fait-divers publicados no encarte Polícia, os suspeitos,

muitas vezes, recebem denominação de “acusados”. E a maior parte dos dados 

relatados nas diversas notícias referem que os suspeitos foram encontrados por

investigações do Núcleo Especializado em Assassinatos e Homicídios (Neahm). As

investigações policiais são mais restritas e a notícia se torna mais precisa

(resumida e conclusiva) que às do Caso Serrambi.

O Poder Simbólico é rodeado de interesse do mercado da mídia e

resguardado ao fato de envolver pessoas de classe alta da cidade do Recife.(Ver

Figura 9). 
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Figura 9. Presos kombeiros suspeitos de matar adolescentes
Fonte: Folha de Pernambuco, 21/05/03.
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CAPÍTULO 2. Ethos do Jornalismo Policial 

A palavra grega Ethos nasceu na retórica de Aristóteles com um duplo

sentido: por um lado, designando as virtudes morais que garantiam credibilidade

ao orador, tais quais a prudência, a virtude e a benevolência. Por outro lado,

comportando uma dimensão social, na medida em que o orador convencia as

pessoas ao se exprimir de modo apropriado a seu caráter e a seu tipo social. Nos

dois casos, tratava-se da imagem de si que o orador produzia em seu discurso, e

não de sua pessoa real.

Com o advento da Análise do Discurso, alguns estudiosos começaram a se 

interessar pela linguagem de uma maneira particular, trazendo o estudo do ethos

para o texto escrito, pois, antes, o ethos era apenas observado na retórica de 

textos orais. 

Enquanto o ethos na retórica era apenas observado na oratória dos 

falantes, na Análise do Discurso, o ethos passa a ser analisado também em 

textos escritos. Assim, como o “tom”, marcadamente presente na fala são 

também identificados em textos escritos (como é o nosso caso) graças aos

estudos desenvolvidos por Maingueneau (2001). Para este autor, o ethos se 

traduz no “tom” e se apóia em uma dupla figura do enunciador como aquele que 

apresenta caráter e corporalidade próprios, uma vez que o texto escrito passa a

ser analisado como gênero de discurso, isto é, como “‘dispositivos de

comunicação que só aparecem quando certas condições sócio-históricas estão

presentes”  (MAINGUENEAU, 2001, p.61).

Observando o estado social do emissor da Folha de Pernambuco percebi

uma diferença de abordagem na maneira de condução da narrativa dos 

acontecimentos, no Caso Serrambi, com relação às notícias policiais de um modo

geral.

Nesse sentido, procurei realizar o estudo do discurso jornalístico da 

reportagem policial da Folha de Pernambuco sobre o Caso Serrambi e de notícias

policiais envolvendo pessoas de classes menos favorecidas, compreendendo que
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este discurso jornalístico apresenta um ethos ou um ‘tom’ distinto, que dá

autoridade ao que é dito, permitindo ao leitor construir uma representação do

corpo do enunciador. O enunciador, aqui, é entendido como o (sujeito que o ‘eu’

constrói no discurso) 

Analisar o Ethos do Caso Serrambi e das notícias policiais fait-divers, na 

Folha de Pernambuco, pressupõe observar a composição do noticiário policial

realizado por este jornal.

O Ethos “é uma forma de argumentação persuasiva que se fundamenta no

estabelecimento da credibilidade do autor, ou locutor” (Gill apud Bauer & Gaskell,

2002, p. 302). Abordar o Ethos no discurso jornalístico significa dizer que existe

uma certa representação de um responsável pelo dito, uma espécie de

enunciador evocado e criado pelo autor que participa de uma cena enunciativa

onde entram em jogo formas sutis de persuasão. Essas formas sutis de

persuasão são evocadas por um enunciador que se responsabiliza pelo

cumprimento de obrigações, construindo dizeres, dando certo ‘tom’ ao que é

dito, um caráter ou traços ‘psicológicos’ ao que é dito, formando e construindo

uma corporalidade desejada independentemente que esta corporalidade

equivalha à verdade.  Conforme Maingueneau (2001, p. 98-99):

Pouco importa a sinceridade do enunciador, a eficácia do ethos se 
deve ao fato de que ele envolve de alguma forma a enunciação,
sem estar explícito no enunciado. [...] O Universo de sentido 
propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo ethos como pelas 
idéias que transmite; na realidade, essas idéias se apresentam por 
intermédio de uma maneira de dizer que remete a uma maneira
de ser, à participação imaginária em uma experiência vivida. O
texto não se destina a ser contemplado, configurando-se como 
enunciação dirigida a um co-enunciador que é preciso mobilizar,
fazê-lo aderir ‘fisicamente’ a um determinado universo de sentido.
O poder de persuasão de um discurso consiste em parte em levar 
o leitor a se identificar com a movimentação de um corpo investido
de valores socialmente especificados. A qualidade do Ethos remete 
à imagem desse fiador que, por meio de sua fala, confere a si
próprio uma identidade compatível com o mundo que ele deverá
construir em seu enunciado. 

Nesse contexto, o Ethos é válido para qualquer discurso, pois remete à

imagem de um enunciador que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma

identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu enunciado

como se fosse um “fiador” do discurso. É por meio do próprio enunciado do

fiador que este deve legitimar sua maneira de dizer. O reconhecimento dessa
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função do ethos permite que nos afastemos de uma concepção do discurso

segundo a qual os ‘contextos’ dos enunciados seriam independentes da cena da

enunciação que os sustenta.

Considerei como eixo de análise a incorporação de certas mensagens,

associadas com a intenção enunciativa de um veículo de comunicação,

juntamente com as cenas de enunciação e a produção de discursos. Tal

incorporação de mensagens constitui-se por vozes que têm caráter e 

corporalidade próprios do veículo que as publica contribuindo para a formação de

cenas construídas, elaboradas e premeditadas pelo órgão de comunicação.

Assim, o enunciador desempenha um “papel” de sua escolha produzindo efeitos 

sobre o seu ‘auditório’.

Como no discurso escrito não existe oralidade, é possível identificar o seu

Ethos analisando a integração do corpo e da voz ao discurso escrito. No discurso

escrito há uma imposição de um ‘tom’ de seus autores que define a entonação

que acompanha seus lugares de enunciação. Nas palavras de Maingueneau

(1993, p. 47-48).

Trata-se, de acordo com o estatuto dos autores e dos 
destinatários, de um ‘tom’ moderado, alegre, triste, enfim, que
pode estar associado a um caráter e a uma corporalidade. O
caráter corresponde ao conjunto de traços psicológicos que o leitor
atribui espontaneamente à figura do enunciador, em função de
seu modo de dizer. A corporalidade remete a uma representação
do corpo do enunciador presente  nos discurso com caracteres e 
corporalidades específicas. Além disso, se os elementos do ethos 
forem integrados à discursividade. Esta última aparece sob uma
luz diferente: o discurso é indissociável da forma pela qual “toma
corpo”, ou seja, se incorpora sobre o discurso.

Dessa forma, acredito que o texto jornalístico policial é constituído por

vozes que tentam convencer, atestando o que é dito na própria enunciação e

permitindo a identificação pela determinação do corpo da notícia.

Observei nesta pesquisa o comportamento discursivo relacionado ao ethos

das notícias sobre o Caso Serrambi e das notícias envolvendo pessoas de classes

sociais menos favorecidas. A Folha de Pernambuco abordou o Caso Serrambi

diferentemente dos crimes contra pessoas de classe sociais baixas.
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2.1 A Análise do Ethos no jornalismo policial na Folha de 

Pernambuco

Segundo Charaudeau (2004, p.221) “o locutor ou o enunciador escolhe 

sua “cenografia” ou cenário familiar que lhe dita sua postura mantendo uma 

relação prévia que o público leitor tem de seu emissor”. O dizer deste emissor

expresso no texto escrito faz parte de um dizer imediato amparado nas 

condições sócio-históricas derivadas das formas de vida da sociedade, com suas

Instituições e produção de acontecimento  correlacionado entre si.

Desta forma, o ethos como instância de análise mostra-se no 

institucional, na norma e nas formas de vida em sociedade. Ele é um elemento

discursivo como desdobramento da retórica tradicional revelando que, por meio

de uma enunciação,é possível  identificar uma das ‘personalidades’ do

enunciador, estando implícito ou não no texto. 

A perspectiva do estudo do ethos nesta pesquisa parte da observação das

notícias policiais e do discurso jornalístico policial da Folha de Pernambuco,

considerando o estado social do emissor, o estado social do destinatário e as

condições sociais da situação de comunicação.

Compreendo que a Folha de Pernambuco é o representante institucional

das inúmeras vozes compostas nas notícias policiais e seu estado social

enquanto emissor volta-se para um jornalismo policial de linguagem simples e

popular. Sua ênfase gráfica se caracteriza por cores e títulos fortes, como uma 

forma de se aproximar das camadas populares. Mesmo  atingindo também

empresários, políticos, intelectuais entre outros, seu foco principal são as

classes mais baixas da sociedade.

Num contexto em que o produto jornalístico (notícia policial) é feito 

especialmente para a divulgação de fatos cujas personagens são quase sempre

advindas da periferia da Região Metropolitana do Recife (RMR), o jornal também

aborda em seu noticiário policial, crimes cujas personagens, também, são

advindas das classes altas. 

Assim, a Folha de Pernambuco, como um jornal de perspectiva editorial

voltada para abordagens policiais, não dispensou a oportunidade de se destacar

cada vez mais no jornalismo policial e abordou minuciosamente cada passo das
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investigações policiais do Caso Serrambi, realizando uma cobertura de todos os

detalhes da vida das adolescentes assassinadas, dos familiares e amigos, dos 

supostos culpados pela morte das adolescentes, entre outros.

2.2  Análise do Corpus: O Ethos do Caso Serrambi

Neste tópico, a análise foi feita através do exame de vários trechos

extraídos das notícias do Caso Serrambi seguindo a seqüência: 1) 

Desaparecimento de Maria Eduarda e Tarsila Gusmão; 2) Aparecimento dos

corpos; 3) Sepultamento dos corpos e 4) Questionamento dos culpados pelo 

crime.

Neste momento, a análise se deteve em comparar o comportamento das

notícias do Caso Serrambi com as demais notícias policiais do encarte Polícia,

procurando identificar o caráter e a corporalidade que as mensagens lingüísticas

das notícias policiais da Folha de Pernambuco apresentam em notícias

envolvendo classes sociais distintas. Descrevo, então, a seguir, a análise

específica do Ethos em relação ao primeiro tópico: Desaparecimento de pessoas.

2.2.1  Desaparecimento de Pessoas 

Considerei para a análise os trechos das notícias do Caso Serrambi com

notícias policiais de desaparecimento:

Caso Serrambi Notícias Policiais  (fait-divers)
“Adolescentes desaparecem em praia” “Taxista desaparece no Cabo” 

Voz do enunciador: “A polícia ainda não tem 
pista do paradeiro das adolescentes Maria
Eduarda e Tarsila Gusmão, ambas com 16 
anos [...] As duas estavam  na companhia de
dois rapazes aparentando 25 anos. Um deles
possuía  uma tatuagem em forma de nota
musical no ombro esquerdo. Eduarda e
Tarcila são filhas de empresários e
costumavam viajar nos finais de semana para
Serrambi mais também em Ipojuca”.

Voz do enunciador: “Policiais da Delegacia do
cabo de Santo Agostinho estão em busca, desde
a manhã de ontem, do  corpo do taxista Dalton
Mariano Severino, 60. Ele desapareceu na tarde 
da última quarta-feira e, ontem pela manhã, 
seu carro, um Santana prateado, placa KIW 
5880, foi encontrado com várias marcas de
sangue por todo veículo, em Ponte dos
Carvalhos, distrito de Cabo. [...] A operação, no
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Voz da Polícia: “As duas poderiam estar 
vivendo uma crise familiar e por isso teriam
ido em busca de liberdade” [...] Elas chamam
atenção, pois são adolescentes bonitas, além
disso, estavam com trajes de praia.

(Folha de Pernambuco, 09/05/2003, encarte
Polícia, p. 2).

entanto, ainda não havia tido êxito, até as 18h 
de ontem, horário do fechamento desta edição”. 

(Folha de Pernambuco, 17/12/2004, encarte
Polícia, p.3).

“Mãe reza todos os dias para ter a  filhas 
de volta”. 

“Delegado colhe depoimentos”
“Meninos são vistos em mercado”

Voz de Regina: (Mãe de Maria Eduarda): “Eu
rezo todos os dias para ela voltar. Vou dormir
achando que quando acordar ela vai estar de
volta em casa, mas ela  não está’. [...] “Duda
viajou e não ligou para mim. Eu liguei várias
vezes para ela, deixei recado, mas não tinha
retorno. Eu achei estranho porque Duda 
nunca ficou sem dar notícias para a gente e 
só não fiquei tão agoniada porque sabia que
ela estava com uma pessoa  (Thiago) que  a 
gente conhece bem, inclusive a família dele
[...] Nunca tivemos problemas de
relacionamento. Lembro que no ano passado
ela foi passar o Reveillon numa praia com 
amigos e quando deu meia noite, ligou para 
nós chorando, dizendo que queria vir para 
cá”.

Voz do Pai de Maria Eduarda: “Iríamos fazer 
um jantar para comemorar (aniversário dele).
Até agora o presente que ela iria dar está
fechado [...] Eu não quero pensar em nada de
ruim.tenho  esperanças de que minha filha
está bem e voltará para cá[...] 

Voz de Testemunhas:(sobre os rapazes que 
foram vistos com as adolescentes num bar na 
praia de Maracaípe) “Eles tinham sotaque de
fora, pareciam ser de Brasília ou do Rio de
Janeiro [...] Vi, inclusive quando uma pessoa
do bar tirou uma foto delas com os dois
homens”.

Voz de amiga de Tarsila: “Elas devem estar 
impedidas de fazer contato, mas com certeza
isso não é uma aventura delas”.
Voz de amiga da mãe de Tarsila: (sobre o 
estado de Alza Gusmão – mãe de Tarsila):
“Ela não dorme, não come direito, mas tem 
esperança de  a  sua filha e Maria Eduarda
estejam bem”.

(Folha de Pernambuco, 10/05/2003, Seção
Grande Recife, p. 4).

Voz do enunciador: “A gerência de polícia da 
Criança e do Adolescente (GPCA) afirma  que 
Douglas Galdino da Silva, 14 anos e Kaliton
Roberto Cavalcanti Amorim, 13 anos,
desaparecidos em Maranguape, Paulista, foram 
vistos circulando ontem no bairro de Vila
Tamandaré e no mercado de Areias. As
informações foram fornecidas por pessoas que 
os identificaram depois que suas fotografias
foram divulgadas pela divisão de Desaparecidos
da GPCA. O sumiço dos adolescentes aconteceu
há uma semana, e deixou as famílias
desesperadas. [...] Quem tiver informações
sobre o paradeiro dos adolescentes pode ligar
para 33088078”.

Voz da Mãe de criação de um dos 
desaparecidos: (Dona Sirlei Maria Nascimento
da Silva): “Desconfio que ele deve ter ido atrás
da conversa de alguém para sair de casa
assim”.

Voz do Pai de Kaliton: (Carlos Robertto
Cavalcanti): “O pai de Kaliton tem epilepsia  e
vem tendo crises convulsivas desde que tudo
ocorreu”.

Voz da Mãe de Kaliton: (Severina Anicéias
Rodrigues): “Eu também não estou comendo
nem dormindo direito”

(Folha de Pernambuco, 10/12/2004, encarte
Polícia, p.3)

“Delegado faz apelo por denúncias” 
“Mãe e Filha desaparecem”. 
“Uma delas é achada morta” 

Voz do enunciador: “Uma nova pessoa foi
escutada nas investigações sobre o paradeiro
de Maria Eduarda Dourado e Tarsila Gusmão,

Voz do enunciador: “O corpo de uma mulher,
encontrado com quatro tiros na cabeça, na Mata
do Ronca, em Jardim Paulista Alto, em Paulista,
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ambas de 16 anos, desaparecidas no último
dia 03 de maio, na praia de Maracaípe, em 
Ipojuca”.

Voz do Delegado: (Waldemir Maximino): “O 
delegado afirmou  que as garotas foram 
vistas pela última vez esperando uma lotação
em frente à padaria Pan Porto [...]” “Existem
várias alternativas e não estamos
descartando nada. Peço para as pessoas que 
tiveram informações entrarem em contato
com Disque-denúncia pelo número 3421-9595.
O tempo está passando e vai ficando  mais
difícil”.

(Folha de Pernambuco,13/05/2003, Seção
Grande Recife,  p. 4).

na manhã da última quarta-feira, foi identificado
por familiares como sendo da adolescente
S.M.S., 17, desaparecida desde o dia anterior.
Informações da Diretora de polícia da Criança e
do Adolescente (DPCA) dão conta de que a filha
de S., o bebê L.M.S., de apenas seis meses de
idade estava com a mãe quando ela sumiu. A 
última pessoa que viu as duas foi um  ex-
namorado de S. e provável pai da criança, o
Capitão do Corpo de Bombeiros (CB) Leonardo
José Lima Martins, 32.

Voz de Delegado: (Conceição de Fátima
Ferreira) “É possível que o bebê tenha sido
levado  para caapora ou esteja com alguém.

Não sabemos o que aconteceu com a criança
ainda. Quem souber de alguma informação deve 
ligar para o Disque-Denúncia da DPCA (3303-
8080)” [...] Ela havia entrado na Justiça com
uma ação de investigação de paternidade contra
ele, que teria tomado conhecimento do fato na
quarta-feira e, por isso, marcaram  um
encontro”.

Voz do Capitão: (Valdyr Oliveira/Chefe do setor
de Comunicação Social do CB): “Ele foi
chamado à DPCA para prestar esclarecimento.
Ainda não há  nada contra ele. Se houver, será 
aberto um processo administrativo, pois apesar 
de ser um crime de natureza civil, vamos ver se 
ele terá condições de permanecer na
corporação. Mas vamos aguardar o resultado
das investigações da DPCA”. 

(Folha de Pernambuco, 25/10/2003, encarte
Polícia, capa).

Quadro 3. O Ethos do desaparecimento dos corpos relacionado ao Caso Serrambi e as notícias
policiais em caráter de fait-divers do encarte Polícia.

Por sua própria enunciação o Caso Serrambi demonstra sentimentalismo

familiar expresso pelo título da notícia “Mãe reza todos os dias para ter a filha de

volta”. As propriedades presentes nos trechos extraídos do Caso Serrambi estão

associadas ao comportamento das pessoas em relação ao desespero da perda de

um familiar desaparecido.

A justificativa está presente na notícia “Adolescentes desaparecem em

praia”, única notícia publicada no encarte Polícia, que já incorpora um ethos

característico do discurso de uma classe social abastada. Esse discurso é

incorporado na notícia pela voz da Polícia: “As duas poderiam estar vivendo uma

crise familiar e por isso teriam ido em busca de liberdade [...] elas chamam
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atenção, pois são adolescentes bonitas, além disso, estavam com trajes de

praia”, esse trecho citado como voz da Polícia reporta justificativas de problemas

vivenciados e característicos de famílias possuidoras de bens (classe média alta),

pois levanta a possibilidade de superproteção dos pais com filhos e, por isso, a

hipótese de que “ elas teriam ido em busca da liberdade [...]”.

Outro dado relevante no Caso Serrambi é o uso do apelido “Duda”,

incorporado à notícia pela voz da mãe de uma das vítimas, quando descrevia

detalhadamente questões sobre o desaparecimento de sua filha e as possíveis

hipóteses apontadas pela polícia. Na notícia referente ao dia 10/05/2003, percebi

o mesmo perfil diagnosticado pelo Poder Simbólico: a caracterização do texto em

relação ao enredo do sequenciamento de toda investigação policial e do que

realmente significou o Caso Serrambi. A emoção enunciada, a forma apelidada 

da família incorporada ao discurso da notícia pelo enunciador, as justificativas às 

hipóteses apontadas pela Polícia. A própria junção dos fatos colhidos pela equipe

policial reportados pela Folha de Pernambuco ilustram todo o investimento

financeiro que a família se propõe a fazer em busca de provas e soluções para

desvendar o desaparecimento de suas filhas.

No texto, são citadas as vozes de todos (mãe, amiga de Tarsila,

testemunhas, pai de Maria Eduarda, amiga da mãe de Tarsila, Polícia, etc), que

são incorporadas pelo enunciador no discurso da notícia com sua maneira de

mostrar os fatos e as vozes atestando, de algum modo, a legitimidade do que é

dito sobre o desaparecimento como uma repercussão social que “chocou” e

“mobilizou” a cidade do Recife.

Em relação aos textos referentes às notícias policiais do encarte Polícia da

Folha de Pernambuco, no tópico de desaparecimento, observei que o enunciador 

enuncia seu discurso num caráter de fait-divers, ao contrário do acontece no

Caso Serrambi em que a cada notícia gera uma expectativa sobre o que 

aconteceu com Maria Eduarda e Tarsila. 

Nas notícias policiais do encarte Polícia, o fenômeno de desaparecimento

de pessoas pertencentes às classes baixas é tão marcante quanto no Caso

Serrambi, principalmente quando, há o desaparecimento, pois há descrição de

“rastros de sangue” e certa indiferença quanto ao fato. Na notícia intitulada

“Taxista desaparece no Cabo”, percebi uma descrição mais violenta e menos

cuidadosa: “[...] ele desapareceu [...] ontem pela manhã, seu carro, [...] foi 
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encontrado com várias marcas de sangue por todo veículo”. Esse trecho revela

traços de que houve conflito corporal e possivelmente a vítima saiu morta. O

texto descreve o fato como uma violência esperada, dada por si só, com uma

causalidade conferida pela profissão de taxista, profissão insegura sempre à

mercê da morte, a qualquer hora.

No Caso Serrambi, verifiquei que a esperança de encontrar as 

adolescentes vivas ou mortas é apresentada pelo discurso do enunciador que

comprova a cena enunciativa através das vozes e dos personagens escolhidos

para conferir todo um “ar” dramático em torno do Caso. Em todos os três

quadros de notícias sobre o desaparecimento das adolescentes Maria Eduarda e 

Tarsila, acontece no fait-divers. Há uma espécie de “suspense” no ar em torno do

fato. Um trecho revelador da linguagem apelativa é enunciado pela voz do pai de 

Maria Eduarda, quando o mesmo diz “[...] iríamos fazer um jantar para

comemorar (o aniversário do pai de Maria Eduarda). Até agora, o presente que

ela iria dar está fechado [...]”. Esse trecho da notícia confere um tom emocional

e comovente diante do desaparecimento das adolescentes estampado na notícia.

Outro dado importante presente nas notícias policiais diversas do encarte

Polícia pode ser exemplificado no texto “Meninos são vistos em mercado”. A

própria voz da mãe expressa também de forma comovente em relação ao

desaparecimento dos dois adolescentes e  revela as justificativas para tal

“sumiço” exemplificado nos trechos: “[...] desconfio que ele deve ter ido atrás da

conversa de alguém para sair de casa assim”. Observei que nesta notícia a

hipótese quem sugere é a família e não a Polícia. O enunciador, talvez sem

pretensões, apenas se preocupa em relatar o fato sem incorporar mistério na

cena enunciativa da notícia.

Assim, o Ethos presente no tópico de desaparecimento de pessoas, tanto

no Caso Serrambi como nas notícias policiais diversas do encarte Polícia revelam

caracterizações textuais emocionais. No entanto, no Caso Serrambi há um fluxo

maior de tensão em torno do desaparecimento, enquanto que nas outras notícias

embora haja intenção de solucionar os desaparecimentos, há um caráter maior

de fait-divers por apresentar uma causalidade do fato característica. O

enunciador fornece, então, para o Caso Serrambi, um número maior de vozes de 

pessoas ligadas às vítimas do desaparecimento em Serrambi para criar uma

certa tensão na busca de peças-chave para se encontrarem as pessoas
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desaparecidas. As notícias do Caso Serrambi em relação ao desaparecimento

apresentam um Ethos comovente, institucional e emocional mais evidentes que

nas notícias do encarte Polícia com relação às pessoas de classes populares.

2.2.2 Aparecimento dos Corpos 

Caso Serrambi Notícias Policiais  (fait-divers)
“Tragédia: estudantes são encontradas 

mortas”
“Mulher é encontrada amordaçada e 

estrangulada em Afogados”

Voz do enunciador: “O desaparecimento das
estudantes Maria Eduarda Dourado e Tarsila
Gusmão, ambas com 16 anos, terminou de
forma trágica e cruel. Os corpos foram 
encontrados  ontem, por volta das 12h 30, na
estrada que dá acesso ao Engenho Jenipapo,
junto a um canavial, localizado às margens
da estrada nova de  Serrambi, na PE-04, Km
6, no distrito de Camela, em Ipojuca. Um
detalhe curioso  é que os cadáveres não
foram encontrados  pela polícia e, sim  pelo
pai de Tarsila, José Vieira Gusmão, de idade
não informada. As jovens estavam
desaparecidas desde o último dia 03/05, da
praia de Maracaípe, em Ipojuca. As garotas
foram mortas com um tiro na cabeça cada
uma, caracterizando  crime de execução. Uma 
cápsula de bala foi encontrada a poucos
metros dos corpos. Havia fragmentos de 
ossos da mandíbula de uma das vítimas e
duas cangas de praia espalhadas a poucos
metros dos corpos”.
Voz do Perito do Grupo de Operações
Especiais da Polícia Civil (GOE) – Antônio Neto
: “Isso se explica porque os cadáveres foram 
atacadas por aves de rapinas (urubus). 

Voz do enunciador: “Segundo ele, elas
estavam com biquínis abaixados  até  a  altura
do joelho. Todo o material encontrado no local
foi recolhido pelo GOE, o laudo deverá  ser
divulgado dentro de 10 dias” [...]. Segundo o 
perito, os cadáveres estavam em estado de
mumificação. [...]. “Perplexo e atormentado
diante da confirmação da morte da filha, o pai 
de Tarsila evitou  dar entrevista à Imprensa.
Por volta das 9h de ontem, José Viera saiu à
procura da filha e da amiga dela, junto com
um amigo da família, o comerciante Roberto
Marcos Oliveira Botelho, 58 anos [...]. O pai
de Tarsila a reconheceu através de uma
pulseira, que ela usava em um dos braços  e 
pela roupa de praia que trajava”.

(Folha de Pernambuco, 14/05/2003, Seção
Grande Recife, p. 3).

Voz do enunciador “A rua Imperial, próximo à
favela, do Coque, em Afogados, foi palco para
um crime bárbaro, com requintes de crueldade e
que vitimou uma mulher, de identidade ainda
desconhecida, aparentando 40 anos na
madrugada de ontem. O corpo estava escondido
dentro de um saco plástico, com os pés, pernas e
mãos  amaradas em cadarços e fios nylon e o 
pescoço enrolado por arames, jogado debaixo do
toldo do estacionamento da loja de automóveis
Rediesel. Ainda não se conhece a autoria do 
crime. O caso  esta sendo investigado por
policiais  da Delegacia do cordeiro.[...] A vítima
apresentava ser uma mendiga, por haver duas
sacolas plásticas junto dela, com restos de
comida [...] A mulher trajava apenas uma 
calcinha azul e uma camisa  cor de rosa. Os pés
e as mãos estavam amarradas  com cadarços 
marrons”.

Voz do Agente do (DO) da Polícia Civil:
“Supostamente, ela deve ter sido morta em outro
local e trazida para cá, pois estava dentro de um
saco. A Vigilância do local é eletrônica, logo não 
havia seguranças na hora do crime. Mas, nós
procuramos por câmeras e não encontramos”. 

(Folha de Pernambuco, 23/06/2003, encarte
Polícia, capa).

Giovanna de Araújo Leite 



PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
O Poder Simbólico e o Ethos do Jornalismo Policial da Folha de Pernambuco

58

“Professor achado morto em casa”

Voz do enunciador: “...condônimos do 
Residencial Enseada, localizado na Rua Professor
Sílvio Rabelo em Candeias,  Jaboatão dos
Guararapes, o morador do apartamento 04, do
bloco  16 foi encontrado morto dentro de casa
[...] O corpo apresentava sinais de corte com 
objeto perfurante, estava bastante inchado, já 
em fase de decomposição, o rosto coberto de
sangue. A vítima foi identificada pelos  vizinhos
como Domício Cirilo de Macedo, 45 [...] estava
rodeado de copos e garrafas, alguns quebrados ,
indicando que bebeu com alguém.”

Voz da síndica: “Ele vivia só h´mais de sete anos
aqui, nunca deu problema e era uma pessoa
bastante educada e bondosa.

Voz dos moradores: Domício lecionava
matemática e era supervisor de um colégio, tina
sido vista pela última vez há três dias ...”

Voz do Porteiro: “Eu estava de plantão na
madrugada da última quarta-feira, quando o vi
chegando por aqui a pé, por volta das 2h,
acompanhado por um rapaz. Depois disso, só
tive notícias dele agora ...” 

Voz da vizinhança: “... Era comum o professor
receber pessoas em casa, quase sempre homens
e promover, festas íntimas. Mas  ele nunca 
incomodava com barulho”.

Voz da polícia: “... chamou a atenção da policia
todos os jornais estavam apoiados  na vertical
entre  a porta de vidro da varanda e a grade
onde facilmente pode se ver o cadáver...”

(Folha de Pernambuco, 05/07/2003, encarte
Polícia, capa).

“Três mortes Bárbaras em paulista”

Voz do enunciador: “Um dia e meio depois do
desaparecimento dos corpos da dona de casa
Verônica Maria do Carmo, 40 anos, da filha dela,
a estudante P.E.C., 12, e  da  sobrinha  a Recep-
cionista  Adriana Carla Santana,  28,  foram
encontradas na manhã  de ontem, na Mata de
Jaguarana, também conhecida como Mata dos
Quarenta, em Maranguape II, Paulista.
Apresentando sinais de violência  sexual e física,
Verônica e Andréa foram localizadas através de
buscas realizadas por parentes e amigos das
vítimas.”  “[...] diferente do caso de Maria
Eduarda e Tarsila Gusmão, o Grupo de 
Operações(GOE) não vai prosseguir as diligências
iniciais, na manhã de ontem, para apurar o 
crime. Apesar da semelhança nos dois casos
como o desaparecimento, a possibilidade das
vítimas terem sido estupradas e a morte delas,
as investigações do triplo assassinato ficarão
com o delegado Roberto Geraldo, do Núcleo
Especializado na Apuração de homicídios
Múltiplos (Neahn).
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Voz do Secretário de defesa social Gustavo Lima:
“... a apuração passa a ser responsabilidade da
Delegacia  de Homicídios por motivos técnicos.
[...] “No caso de Maria Eduarda e Tarsila 
Gusmão, o GOE estava empenhado há uma 
semana e já tinha elementos para investigar.

“Neste  a coisa é diferente, já que pesávamos
em desaparecimento depois foram encontradas
sem vida e não havia investigação em
andamento. A melhor coisa é passar para o
pessoal especializado em homicídios, justificou”.
 Voz do marido de Andréa: (Edson Daniel da 

Silva  e um grupo de amigos, acharam-na e em
seguida a tia dela, Verônica, a cerca de dez
metros  uma da outra.): “[...] é um momento 
muito difícil para a família. Ainda tínhamos
esperança  de encontra-las  com vida, mas agora
queremos ver os culpados presos, desabafou”.

Voz do Enunciador: “Com  uma das mãos
apertando  um arbusto, Andréa  foi encontrada
despida, com as roupas sobre o corpo. Já
verônica estava com a cabeça numa poça de
lama, de bruços também sem roupas íntimas. Já
P. estava numa região alagadiça a  cerca de 
300m do local de onde o corpo da mãe foi
encontrado. Todas as vítimas   apresentavam
hematomas, mas não foram encontradas
ferimentos à bala. Andréa foi a única que
apresentava marcas no pescoço, o que 
caracteriza segundo os peritos do Instituto de
Criminalidade, morte por estrangulamento.

(Folha de Pernambuco, 02/07/2003, Encarte 
Polícia, Capa).

Quadro 4. O Ethos do aparecimento dos corpos relacionado ao Caso Serrambi e as notícias
policiais em caráter de fait-divers do encarte Polícia.

Por suas próprias enunciações, tanto o texto do Caso Serrambi como o do

encarte Polícia ‘encarnam’ propriedades comumente associadas ao texto policial.

Observei que em ambos há referências de como os corpos foram encontrados: 1) 

Voz do enunciador, Caso Serrambi, seção Grande Recife - “[...] uma cápsula de

bala foi encontrada a poucos metros dos corpos [...] havia fragmentos de ossos 

de mandíbula de uma das vítimas [...]; 2) Voz do enunciador, Encarte Polícia –

“[...] O corpo estava escondido dentro de um saco plástico, com os pés, pernas e

mãos amarradas em cadarços e fios de nylon e o pescoço enrolado por arames,

jogado debaixo do toldo do estacionamento da loja de automóvel...”

No Caso Serrambi não foi detalhado como estavam os corpos nem quando

foram encontrados, apenas havia a informação de que “havia fragmentos de

Giovanna de Araújo Leite 



PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
O Poder Simbólico e o Ethos do Jornalismo Policial da Folha de Pernambuco

60

ossos na mandíbula de uma das vítimas”. O ‘tom’ que dá autoridade ao que foi 

dito, usa de uma certa cautela em descrever os acontecimentos.

Já no encarte Polícia há a nítida presença do tom grotesco de descrição do

fato: “o corpo estava escondido dentro de um saco plástico, com os pés, pernas 

e mãos amarradas em cadarços e fios de nylon...” Esse tom esteve presente

nesta notícia bem como em outras relacionadas a desaparecimentos e 

aparecimentos de corpos.

Como já foi referido, o enunciador estabelece descrições diferentes para os

dois tipos de notícias.

Maingueneau (2001) cita que o Ethos é o tipo de fenômeno que, por meio 

de uma enunciação, revela a personalidade, ou seja, aquele “eu” assujeitado 

presente no discurso jornalístico. O mesmo autor sugere que o ethos não diz 

respeito apenas, como na retórica antiga, à eloqüência judiciária e é válido para 

qualquer discurso, inclusive o escrito. O texto escrito possui, mesmo quando o

denega, um tom que dá autoridade ao que é enunciado e esse tom permite ao

leitor construir uma representação do corpo do enunciador e, não do autor

efetivo.

Essa noção de Ethos, de acordo com o autor supracitado, compreende não

só a dimensão propriamente vocal, mas também o conjunto das determinações

físicas e psíquicas ligadas pelas representações coletivas à personagem do

enunciador (MAINGUENEAU, 2001, p. 98).

Dessa forma, comparando as notícias do Caso Serrambi na seção Grande

Recife e as notícias policiais do encarte Polícia sobre o aparecimento de corpos,

observei que o caráter e a corporalidade do aparecimento dos corpos das

adolescentes Maria Eduarda e Tarsila Gusmão, provêm de um conjunto difuso de

representações sociais valorizadas pela sociedade, sobre as quais se apóia a

enunciação.

A voz do enunciador da notícia do aparecimento dos corpos das

adolescentes do Caso Serrambi ilustrou que “todo o material encontrado no local

foi recolhido pelo GOE. O laudo deve ser divulgado dentro de 10 dias”. Essa voz

encarnada pelo discurso da Polícia dá autoridade ao enunciador na presteza de

que estão fazendo tudo para desvendar o “Caso”, conferindo todo um caráter de

precisão e segurança em relação à solução do Caso Serrambi.
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2.2.3  Sepultamento dos Corpos 

Caso Serrambi Notícias Policiais (fait-divers)

“Comoção e revolta em Velório”.
“Ao invés do Preto o Branco”. 

“Investigação Silenciosa”. 
“Emoção e revolta marcam enterro”.

Voz do enunciador: “comoção, revolta e
questionamento marcaram  os sepultamentos
das estudantes Tarsila Gusmão e Maria
Eduarda Dourado, ambas com 16 anos. Os 
corpos das adolescentes foram enterrados por
volta das 17h no Cemitério de Santo Amaro.
Familiares e amigos compareceram ao velório
para dar o último adeus as duas. Vários
estudantes estavam vestidos de branco e
traziam na mão uma  rosa...”.

Voz de Estudantes: “Combinamos vestir
branco para simbolizar a paz, chega de 
violência (Marília Gabriela da Rocha, 15
anos)”.

Voz do Primo de Tarsila: (comerciante Sandro
Gusmão,33): “Pedimos mais empenho da 
polícia  com relação ao caso, queremos  que
os culpados sejam presos. A família foi  quem
teve a iniciativa de procurar as meninas”.

Voz de outros estudantes: (Rafaela Emery, 17 
anos): “já que eles (policiais) não acharam os
corpos que achem os culpados”.

Voz de Roberto Botelho: (amigo do pai de
Tarsila que ajudou nas buscas): “A polícia
está empenhada em solucionar o caso,
acredito que eles estão sendo coerentes”.

Voz do enunciador: “Ao invés do tradicional
preto, a cor branca predominou como luto no 
sepultamento das amigas Maria Eduarda e 
Tarsila”.

Voz de amiga da família: “O que aconteceu
com elas podia acontecer com  meu filho,
com o filho de qualquer pessoa”.

Voz do enunciador: “Na capela de cemitério,
centenas de pessoas prestavam a última
homenagem à Maria Eduarda com a 
celebração de uma missa de corpo presente.
Durante a cerimônia, foi lida uma carta
escrita por parentes na qual alerta para  uma
necessidade da sociedade em procurar meios
de combater a violência. A mãe da garota,
Regina Lacerda, acompanhou toda a 
cerimônia fúnebre sedada por medicamentos.
No caminho da capela para o jazigo da 
família, Regina e o pai de Maria Eduarda,

Voz do enunciador: “Muita emoção e revolta no 
enterro da comerciante Anselma Carvalho de 
Paula. Centenas de amigos e parentes foram ao
sepultamento da comerciante, que ocorreu  no
cemitério de Paulista, na tarde de ontem. A mãe 
da vítima, Anselma Carvalho de Moura devido a
forte emoção, precisou ser medicado para
acalmar-se um pouco. [...] durante todo o 
enterro, a mãe de Anselma voltou a demonstrar
sua revolta com o modo como a polícia agiu [...]
O sentimento de tristeza foi compartilhado por
todas as pessoas”.

Voz de Anselma (mãe): “Minha filha poderia
estar viva, caso eles, (a Polícia) tivessem agido
diferente. Passaram mais de quatro horas e não
entraram  na minha casa para salvar a minha
menina. A minha filha não queria mais ficar com 
ele. Ela não me falava todas as ameaças que
recebia para não me preocupar. Ele destruiu a 
minha vida. Minha filha era uma menina.  Era
uma  menina trabalhadora, nunca me
decepcionou em nada. Era meus braços e minhas
pernas”.

Voz de vizinha: “Ele era muito grosseiro com ela.
Todo mundo na vizinhança já tinha notado. Eu a 
conhecia desde pequena e acompanhei o tempo 
de convivência dos dois. Percebia o quanto ele
era violento”.

Voz do irmão do criminoso: “Eu não tinha muito
acesso a ele. Infelizmente isso aconteceu”. 

(Folha de Pernambuco, 18/11/2004, Encarte 
Polícia, p.  2)
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Antônio Dourado, seguiram o caixão
amparados por parentes e amigos”.

Voz da irmã de Maria Eduarda: (Ana
Dourado): “É surpreendente que a diversão
de duas adolescentes tenha se transformado
numa tragédia. Isso mostra que esse limite
da violência chegou perto de todos os
espaços do nosso cotidiano. É uma alerta não 
só para os pais, mas também para a
sociedade em encontrar formas individuais e 
coletivas de combater essa violência”.

Voz do locutor: “Ela não acredita na
possibilidade de sua  irmã e Tarsila terem 
morrido por envolvimento com drogas, mas 
admite a hipótese delas terem sido vítimas de 
estupro”.

Voz da irmã de Maria Eduarda: (Ana
Dourado): “Elas estavam numa praia que não 
oferecia muito policiamento. Isso pode ter
levado – elas a pegar uma carona com 
pessoas que não sabemos quem são. Hoje a
violência contra a mulher  é cada vez mais
comum e gratuita”. 

(Folha de Pernambuco, 15/05/2003, seção 
Grande Recife, p. 3) 

Quadro 5. O Ethos do Sepultamento relacionado ao Caso Serrambi e as notícias policiais em 
caráter de fait-divers do encarte Polícia.

Em ambos os trechos expostos nos quadros, há referência do enunciador 

em relação ao caráter de emoção, revolta e mobilização social contra a violência

descritos nas notícias sobre o sepultamento de corpos, mas no Caso Serrambi, a

notícia é encarnada num tom de alerta e emoção, ao mesmo tempo, visando

mobilizar as pessoas a fazer alguma coisa para acabar com a violência.

Verifiquei que na notícia do sepultamento das adolescentes Maria Eduarda

e Tarsila Gusmão, o discurso apelativo de que é preciso mobilizar socialmente as

pessoas para o combate da violência é visível diante da quantidade de vozes de

protestos advindos dos familiares e amigos representando a sociedade e

refletindo sobre violência atual:

... é uma alerta não só para os pais, mas também para a
sociedade em encontrar formas individuais e coletivas de
combater esta violência. (FOLHA DE PERNAMBUCO, seção Grande
Recife, 15/05/2003)
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Neste fragmento, com a voz da irmã de Maria Eduarda, a notícia encarna

um tom de alerta para a classe média alta como forma de encontrar soluções

para se “prevenir” contra a violência que assola as famílias dessa casta social.

Percebe-se a crítica à Polícia, mas ao mesmo tempo, uma certa confiança e 

pressão de que a Polícia irá desvendar o crime, assim confirmada

na voz de Roberto Botelho (amigo do pai de Tarsila que ajudou nas
buscas): A polícia está empenhada em solucionar o caso, acredito
que eles estão sendo coerentes; na voz de estudantes: (Rafaela 
Emery, 17 anos): já que eles (policiais) não acharam os corpos 
que achem os culpados. (FOLHA DE PERNAMBUCO, seção Grande
Recife, 15/05/2003).

Esta pressão e confiança policial não acontece na notícia do encarte, pois a 

Polícia não atende aos anseios das pessoas que moram na periferia, como pude

verificar na voz da mãe da vítima do encarte Polícia, a seguir:

Minha filha poderia estar viva, caso eles, (a Polícia) tivessem agido 
diferente (FOLHA DE PERNAMBUCO, encarte Polícia, 18/11/2004) 

Assim, no encarte Polícia, a notícia “Emoção e revolta marcam enterro”,

mesmo encarnando um tom de emoção, expressa um certo ‘tom’ de revolta

contra o comportamento policial. Pude verificar que o próprio enunciador se

encarna na voz da mãe para iniciar a notícia, confirmando o que mãe da vítima

disse no decorrer da notícia:

...durante todo o enterro, a mãe de Anselma voltou a demonstrar
sua revolta com o modo como a polícia agiu [...] O sentimento de
tristeza foi compartilhado por todas as pessoas”. (FOLHA DE 
PERNAMBUCO, encarte Polícia, 18/11/2004).

Percebi que apesar de existir esse tom de revolta e emoção, não existe a

mobilização social como foi encarnada na notícia do sepultamento de Maria

Eduarda e Tarsila Gusmão, referente ao Caso Serrambi.
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2.2.4  Suspeitos dos Crimes 

Caso Serrambi Notícias Policiais (fait-divers)

“Presos Kombeiros suspeitos de matar 
adolescentes”

“Polícia prende suspeito de cometer
chacina”

Voz do Enunciador: “Foram presos anteontem
na cidade de Cachoeirinha, no agreste do
Estado, 175 Km do Recife, dois Kombeiros
suspeitos de terem assassinado as estudantes
Tarsila e Maria Eduarda Dourado,  ambas com
16 anos. O corpo das garotas foi encontrado
no distrito de Camela, em Ipojuca. Apesar de
terem  sido Capturados em Cachoeirinha, os
acusados são moradores de Camela [...] Para 
o pai de Tarsila Gusmão, José Vieira, depois
da prisão dos dois, o desejo dele agora é
estar frente com os responsáveis pelo
assassinato de sua filha [...]  Durante as 
missas o  clima era de muito choro e revolta
por parte de familiares e amigos. O pai de 
Maria Eduarda, Antônio José Dourado, cantou
uma música em homenagem à filha revelando
todo o amor sentido por ela”.

Voz do pai de Tarsila (José Viera): “Quero
estar junto deles [...] Quero que os presos
cantem parabéns para ele”.

Voz da irmã de Maria  Eduarda (Ana
Cristina): “É importante saber se são eles os
responsáveis pelo crime”.

Voz do chefe de Policia Civil (Aníbal Moura):
“É indispensável o silêncio nesse momento
porque informações vinham vazando pela
imprensa e isso estava atrapalhando  as
investigações. As notícias chegavam
distorcidas [...]. Tudo que envolve o trajeto
das meninas em Ipojuca, desde o que 
beberam, aonde foram, o tipo do carro  que 
pegaram até arma do crime, está no bojo da 
investigação”.

(Folha de Pernambuco, 21/05/2003, seção 
Grande Recife, p. 3).

Voz do enunciador: “Já estava amanhecendo o
dia do sábado quando a polícia tomou 
conhecimento do quíntuplo homicídio. De manhã 
policiais de Neahn prenderam um suspeito de 
praticar o crime. Diligências se seguiram pelo
bairro de Santo Aleixo durante o sábado”.

Voz do delegado: (Roberto Geraldo): “A previsão
é que até segunda-feira tenhamos desvendando
este bárbaro crime”.

Voz do chefe da policia civil: (Aníbal Moura): “Por
enquanto ele é apenas considerado suspeito e
estamos trabalhando para esclarecer esse
crime”.

Voz da irmã de Maria da Conceição: “Não sei
porque isso aconteceu.” 

Voz da mãe do cunhado de Maria da Conceição:
“Ela era uma pessoa boa e nunca sobe de nada
de errado com as filhas dela”.

Voz da Vizinha das vitimas: “Eu estava dormindo
e escutei a pancada na porta e muitos tiros. Meu 
filho de nove anos acordou e está traumatizado
até agora. Estou com medo de continuar aqui.
Moro apenas com meus dois filhos pequenos.
Vou dormir esses dias na casa da minha mãe”. 

(Folha de Pernambuco, 12/05/2003, encarte
Polícia, p. 3).

“Prisões provocam reações
diferentes”

“Juiz suspeito de agredir menor”

Voz do enunciador: “Casada com Valfrido Lira
da Silva há 15 anos, com  quem tem três 
filhos (dois meninos  de quartoze e oito anos 
e uma menina de dez anos), a dona de casa
Lenilda Maria  da Silva, 31,  tomou um
grande susto quando, às 21h do domingo,
policiais  do GOE invadiram sua casa e 
levaram seu marido”.

Voz da esposa de Valfrido: “Eu  estava 
deitada e ele vendo  televisão. Arrombaram a 
porta com um pontapé. Val foi carregado sem

Voz do enunciador: “O Juiz Classista aposentado
Cláudio Mário Carneiro, 72 anos, é suspeito de
ter agredido um adolescente de 16 anos por
volta das 11 h de ontem , em Boa Viagem”.

Voz da Vítima: “Eu perguntei se ele estava 
embriagado porque havia subido na calçada, aí
ele saiu do carro e deu dois tapas na minha cara. 
Acabei jogando a bicicleta no pára-brisa. Ele
ficou com mais raiva ainda, pegou uma trava de 
ferro e saiu correndo atrás de mim”.
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camisa e sem documento. Não foi dado
nenhuma explicação. Como é que esta [...] A
vida dele era trabalhar. Estava sempre 
rodando com a Kombi. [...] Ele estava 
tranqüilo sempre”.

Voz de vizinha de Valfrido Lira (Maria
Firmina): “ Conheço  ele desde de criança. É 
uma ótima pessoa sua vida era o serviço. Foi
uma supresa o fato de Val ser preso...”

Voz de um morador  de Marcelo outro
suspeito (que não se identificar): “... Marcelo
Lira e seu irmão Valfrido tiveram reações
diferentes. Ele é uma alma sebosa e era
metido com roubo de carros ...” 

Voz da dona de casa Edna Maria, 43: “Ele  é
muito calado e fechado, quase não 
conversa...”

Voz dos Moradores: “A casa de Marcelo  está
trancada há uns 15 dias e a esposa dele
identifica como Marilene, deixou o local
juntamente  com as três filhas do casal. ...
Elas possivelmente foram para a residência
da mãe de Marilene ...”

(Folha de Pernambuco, seção Grande Recife – 
22/05/2003, p. 3) 

Voz do Policial: “O senhor estava segurando a
trava de direção e seguia em direção ao menino,
quando tropeçou e caiu, ficando com o rosto 
ferido [...]. Depois disso, tomamos a barra dele e
trouxemos os dois para a delegacia”.

Voz do Juiz: “Ele bateu no retrovisor do veículo e 
me xingou. Depois, jogou uma pedra na minha
testa, olha aqui como estou”. 

(Folha de Pernambuco, encarte Polícia –
27/11/2003, p. 4) 

“Mais uma Kombi chega  no Grupo de 
Operações”

“Morte de Ambulante” 

Voz do enunciador: “A Kombi de placa KGR – 
3216 (Paraíba) que Valfrido Lira da Silva, 35, 
estaria usando no dia em que as adolescentes
Maria Eduarda e Tarsila Gusmão
desapareceram, segundo um cunhado do 
suspeito que preferiu não se identificar foi 
levada [...] ao GOE da Polícia Civil no Recife.

Voz do delegado: “José Sivestre Júnior do
GOE, [...] a Kombi chegou ao GOE para
esclarecer algumas dúvidas [...] O material
foi levado  ao IC para análise”. 

Voz da polícia: “Os indícios levam até Valfrido
e   Marcelo. Mas,   por  enquanto   eles   são
apenas suspeitos e as investigações podem 
tomar outros rumos”. 

(Folha de Pernambuco, seção Grande Recife – 
24/05/2003, p. 3).

Voz do enunciador: “Os acusados de terem
assassinado, na noite do último domingo, o 
ambulante Edvaldo Manoel de Oliveira, o Bebê,
20 anos, em Monsenhor Fabrício, na Iputinga,
foram presos em flagrante, na manhã de ontem.
José Carlos de Castro, o Orelha de Rato, 26, e
um adolescente de 17 anos foram encontrados
com um revólver calibre 38 e uma espingarda
calibre 12, de fabricação caseira”.

Voz do Delegado Fernando Moreira: “Como 
estávamos em diligências, ainda se configura o
flagrante. Eles disseram que mataram Edvaldo
porque ele havia ameaçado os dois de morte, por 
causa de uma rixa [...] Eles pediram uma moto 
em prestada, dizendo que iam dar uma volta;
mas usaram a moto para cometer o crime. Nós 
já temos  denúncias de outros três homicídios
que eles teriam cometido. As pessoas
começaram a ligar, depois que foram presos.”

(Folha de Pernambuco, encarte Polícia
03/12/2003, p. 2)

“Amante de suspeito depõe do GOE” “Matou uma Mulher” 

Voz da amante de Marcelo: “... No GOE 
prestaram depoimento sobre o assassinato de
Maria Eduarda e Tarsila Gusmão [...] Aurinete

Voz do enunciador: “Em pouco mais de uma hora
de meia do assassinato de uma mulher na 
Várzea, soldados da Companhia Independente de
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– confirmou que esteve com Marcelo no 
sábado, quando as adolescentes
desapareceram [...] descartando a
possibilidade das caronas à Maria Eduarda e
Tarsila”.

Voz do departamento de Genética Molecular
Humano - UFPE : “... O resultado de exame
de DNA com material encontrado nas unhas
de Tarsila [...], não corresponde ao código
genético dos irmãos Marcelo e Valfrido que
estão detidos no GOE. Os laudos atestam que 
as manchas biológicas encontradas nas
roupas das meninas não são de sêmen, o que
torna mais difícil confirmar se elas sofreram
agressão sexual ...”.

(Folha de Pernambuco, 29/05/2003, seção 
Grande Recife, p. 4) 

Policiamento com motos (Cipmoto) conseguiram 
prender um suspeito de homicídio. O jovem
Carlos Alberto Barbaso da Silva, 24 anos, foi
detido na própria residência, sob a denúncia de 
ter  sido o autor dos disparos que vitimou a dona 
de casa Elaine Gomes de Andrade, 20. O crime
aconteceu por volta das 20:30 da última
segunda-feira, na primeira Travessa Padre
Henrique”.

Voz do Sargento Rondon Vieira: “Recebemos
mais de cindo ligações apontando um tal de
Carlinho como responsável pela morte de Elaine.
Inclusive  um informante foi pessoalmente, ao 
Quartel denunciar o mesmo homem. Fornecendo
riquezas de detalhes sobre ele. Através das
características descritas, abordamos o acusado
na mesma noite. [...] Elaine tinha brigado com a
noiva dele e, mesmo tendo um relacionamento
amoroso com a vítima, Carlos foi tomar 
satisfação com ela e acabou cometendo o
homicídio”.

Voz do detido: “Eu não tenho nada a ver com
essa história”.

Voz do delegado Robson José de Melo: “Ele vai 
aguardar em liberdade enquanto o distinto dá 
andamento à investigação do crime”.

(Folha de Pernambuco, 21/07/2004, encarte
Polícia, p.2)

“Jovem rico assassinou Maria Eduarda e 
Tarsila Gusmão” 

Voz da policia: “... O suspeito [...] teria
envolvido em situações criminosas, inclusive
com pessoas públicas. Ele teria tido contanto 
com as garotas em Porto de Galinhas, antes 
das estudantes desaparecerem no dia 03 de
maio [...] teria encontrado fios de cabelos das 
adolescentes  no veículo suspeito. Os exames
de DNA [...] feitos nas unhas de Tarsila
também teriam batido com o código genético
do jovem e não com os irmãos kombeiros
[...]”
Voz de pessoas ligadas ao suspeito: “... ele já
estaria com o telefone grampeado. Fitas de 
vídeos e fotos onde mostravam Maria
Eduarda e Tarsila, teriam sido apreendidas no
apartamento dele ...”

“Promotor denuncia Thiago
Carneiro”

Voz do enunciador: “... Promotor Denuncia
Thiago Carneiro por permitir que as
adolescentes Maria Eduarda e Tarsila
Gusmão, 16 anos, ingerissem bebidas
alcoólicas ...”. 

(Folha de Pernambuco, 27/08/2003, seção 
Grande Recife, p. 4) 
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“Advogado pede prisão preventiva”

Voz do enunciador: “Os kombeiros Marcelo e
Valfrido Lira, 34 e 35 anos,  respectivamente,
podem ter a prisão preventiva decretada”.

Voz do pai de Tarsila (José Vieira) – “...
Pronunciado favorável à prisão dos kombeiros
...”.

Voz do Ministério Público: “... Segurou a 
denúncia e não se pronunciou quanto à prisão
dos dois”.

Voz do advogado da família de Maria
Eduarda: “... Discordou da posição adotada
pelo colega Bráulio Lacerda de entrar uma 
queixa-crime contra os kombeiros”.

(Folha de Pernambuco, seção Grande Recife – 
03/10/2003, p. 3)

“Serrambi: Um caso ainda insolúvel”

Voz do enunciador: “Uma história de
controvérsia estava ainda começando. As
adolescentes tinham ido passar um fim de 
semana numa casa de veraneio na Praia de 
Serrambi. [...] Elas perderam o retorno [...]
Alguns dias depois o pai de Tarsila Gusmão 
ter encontrado o corpo das jovens no
Canavial, os irmãos kombeiros [...] foram 
presos por policiais do GOE, como acusados
do duplo homicídio. Contra eles, pesam
indícios com o depoimento de uma
testemunha por ter reconhecido Valfrido
como um dos ocupantes da Kombi, onde as 
vítimas teriam sido vistas subindo [...]
Depois, de dois meses presos Marcelo e 
Valfrido foram libertados [...] No dia
02/05/2003 o Promotor indiciou Thiago
Carneiro por permitir que as adolescentes
ingerissem bebidas alcoólicas ...” 
Voz de Miguel Sales: “... O que todos querem
saber é quando, como e em que
circunstâncias Tarsila e Maria Eduarda foram
mortas ...”.

(Folha de Pernambuco, 31/12/2003, seção 
Grande Recife, p. 3).

Quadro 6. O Ethos dos Suspeitos relacionado ao Caso Serrambi e as notícias policiais em caráter
de fait-divers do encarte Polícia.

Nos trechos acima, há menção de algumas notícias relacionadas à busca

de suspeitos do Caso Serrambi. Verifiquei que no discurso relativo ao Caso

Serrambi há uma ordem cronológica de busca de novos suspeitos transformando

todas as notícias no sequenciamento ainda mais detalhado das investigações.
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De acordo com os quadros das notícias supracitadas, a priori, os suspeitos

seriam dois kombeiros e, logo depois, um jovem rico amigo das adolescentes.

Toda a investigação policial continua sendo publicada até os dias atuais, só que

com menos freqüência. O Ethos do Caso Serrambi esteve caracterizado dando a 

autoridade em decorrência da fala do enunciador inscrita no discurso da notícia

da Folha de Pernambuco tanto na seção Grande Recife como no encarte Polícia.

Ao se fazer um paralelo entre as notícias policiais de caráter fait-divers do

encarte Polícia, relacionado a suspeitos do crime e o Caso Serrambi, observei 

que a maioria dos textos relacionados a estes fatos policiais apresenta solução

mais imediata quanto ao desfecho das notícias policiais, e a maior parte das

notícias refere à prisão imediata aos suspeitos do crime. Mas, não é citado no

texto se houve busca de maiores detalhes policiais que comprovassem a solução

dos crimes. Já no Caso Serrambi, o inquérito policial é abordado seguindo uma

ordem de acontecimentos seqüenciado: 1) “Foram presos anteontem dois

kombeiros suspeitos de terem assassinado as estudantes Tarsila e Maria 

Eduarda...”; 2) “Jovem rico assassinou Maria Eduarda e Tarsila Gusmão”; 

3)”Promotor denuncia Thiago”; 4) “Advogado pede prisão preventiva”; 5) “...os 

irmãos kombeiros [...] foram presos...como acusados do duplo homicídio...”.

A autoridade textual relata a presença de toda materialização dos fatos

ocorridos e relacionados ao Caso Serrambi. O Ethos, nesse sentido, tem um 

caráter de investigação policial bem argumentado pelos enunciados, com

características textuais mais polidas e contextualizadas. 

Nos fait-divers, a solução dos crimes é expressa, na maioria dos casos, em

trechos curtos e de caráter mais imediato. Muitos sem uma investigação mais

precisa, principalmente, como se caracteriza nos seguintes enunciados: 1) “O 

juiz classista aposentado... é suspeito de ter agredido um adolescente de 16

anos, por volta das 11 horas de ontem, em Boa Viagem”; 2) “Os acusados de

terem assassinado, na noite do último domingo, o ambulante ..., o bebê... foram 

presos em flagrante, na manhã de ontem”; 3) “Em pouco mais de uma hora e

meia do assassinato de uma mulher na Várzea, soldados da Companhia

Independente de Policiamento com Motos (Cipmotos) conseguiram prender um

suspeito de homicídio...”. Os fatos descritos são frutos de vozes com traços de

autoridade policial mais urgente que caracteriza um texto fruto de “porta de

delegacia”, ou seja, de resolução mais imediatista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi compreender a cobertura jornalística da

editoria policial da Folha de Pernambuco, comparando notícias do Caso Serrambi,

crime praticado contra duas adolescentes de classe média alta (Maria Eduarda e 

Tarsila Gusmão) do Recife, com outras notícias policiais envolvendo pessoas de

classes populares. Em outras palavras, procurou-se investigar se existe diferença

no tratamento dado a notícias policiais que envolvem vítimas de classes sociais

distintas. Para tanto, procurei nortear a análise a partir dos conceitos Poder

Simbólico (Bourdieu, 2004) e Ethos (Maingueneau, 2001).

Na análise, procurei identificar o Ethos da notícia policial da Folha de

Pernambuco e verifiquei que a linguagem das notícias policiais depende, além de 

outros atributos, da forma como o enunciador se materializa na narrativa. O 

Caso Serrambi é um exemplo de tratamento jornalístico diferenciado, pois nele,

encontrei discursos cuidadosos para reportar a tragédia que se abateu sobre as

duas adolescentes de classe média alta do Recife. Observei, também, que o Caso

Serrambi deixa de ser um simples fait-divers, quando publicado no encarte de

Polícia, para ganhar nome de “Caso”, na seção Grande Recife, pela própria

estruturação que o jornal lhe confere, ao apresentar a seqüência de

acontecimentos, como se buscasse a solução do crime.

Depois do desaparecimento das adolescentes, surgiram versões sobre os

suspeitos do crime levantadas pela Polícia, no entanto, nenhuma prova foi

confirmada através das investigações. À Folha de Pernambuco restou lançar para

a sociedade a pergunta que nortearia toda a cobertura policial sobre o Caso

Serrambi: “Quem matou Maria Eduarda e Tarsila Gusmão?”. Com as versões da 

Polícia, dos Promotores e dos advogados, restou a suspeita que colocava os

kombeiros Marcelo e Valfrido como os assassinos das adolescentes.
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Diante da insistente investigação em busca dos culpados no assassinato

das adolescentes, sem que se encontrasse uma solução, o Caso Serrambi

tornou-se uma incógnita para a sociedade pernambucana. Os acontecimentos 

noticiados, além de terem dado vazão ao surgimento de várias hipóteses,

abriram expectativas de novas investigações policiais e produção de outras 

notícias policiais.

O leitor foi envolvido por toda uma encenação, descrita detalhadamente

em um tom de suspense. A família, pertencente a uma classe social abastada

investe financeiramente para desvendar os verdadeiros culpados do crime e a

imprensa se aproveita para divulgar os mínimos detalhes dessas investigações

que são esmiuçadas em cada notícia. No entanto, há de se ressaltar que as

informações, embora minuciosas, são relatadas de forma a preservar as vítimas,

evitando-se, por exemplo, o uso de termos grosseiros. No Caso Serrambi, as 

notícias descrevem, com mais sutileza, os valores negativos, enquanto que nas 

notícias policiais em que as vítimas são pessoas de classes baixas, há uma 

descrição do fato de forma mais explícita e menos cuidadosa. No encarte de

Polícia, descrevem-se os corpos das vítimas de maneira bastante crua. Além

disso, observa-se a exposição constante de fotos de cadáveres, corpos

retorcidos, mumificados, putrificados, crânios dilacerados e ossos esfacelados.

A reflexão em relação ao Ethos ressalta que o tom evocado em todo o 

enredo do Caso Serrambi é encarnado por um enunciador cauteloso em abordar

a cena da enunciação. A análise do Ethos também vem confirmar questões

apontadas na análise do Poder Simbólico. O fato de o poder aquisitivo e a

condição social das famílias das vítimas envolvidas no Caso Serrambi ter

possibilitado a intensificação de inquéritos policiais dos crimes deu autoridade ao

enunciador a ter um cuidado especial na descrição dos fatos que dizem respeito 

a esse “Caso”. Ou seja, a materialização do enfoque jornalístico dependeu do

Poder Simbólico das classes sociais, que direcionou a caracterização do Ethos.

Observei, nesta pesquisa, um comportamento discursivo distinto no Caso

Serrambi e nas notícias policiais sobre fatos relacionados a pessoas de classes

sociais baixas, identificado a partir dos tópicos: desaparecimento de pessoas,

aparecimento de corpos, sepultamento e suspeitos de crimes. Existe nas notícias 
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do Caso Serrambi uma considerável representação de vozes indicadoras de um

Poder Simbólico e de um Ethos específico conforme a classe social da vítima.

O Caso Serrambi retoma uma discussão de interesse para toda a

sociedade, por apresentar o debate contra a violência na classe média alta. Por

outro lado, a banalização da vida tornou-se tão natural e tolerável que as 

chacinas nas periferias parecem não provocar reações de indignação ou

mobilização, ao contrário do Caso Serrambi, que preocupou toda a sociedade

civil à medida que era amplamente divulgada na imprensa de um modo geral.

Assim, pude ver que quando o crime atinge pessoas de classes médias

altas, os fatos policiais ganham uma margem de importância bem maior se

comparados a notícias policiais de pessoas mais pobres. Para os crimes cujas

vítimas são pessoas de classes altas, o poder de investigar desloca-se para

autoridades como promotores, que parecem ter interesse em desenvolver um 

processo qualitativo de investigações. Para os crimes cujas vítimas são

“populares”, as investigações se restringem basicamente aos delegados.

A meu ver, a Folha de Pernambuco, imbuída do Poder Simbólico,

empregou uma linguagem diferenciada na construção do enredo do Caso

Serrambi, se comparada à linguagem utilizada para abordar notícias de caráter

fait-divers do encarte de Polícia.

A ênfase dada ao Poder Simbólico desloca-se para os conteúdos exteriores

aos crimes no Caso Serrambi, pois o Poder Simbólico age nas palavras em

funcionamento, dando forma, criando ações e tornando-as poderosas quando 

emitidas por quem representa o Poder. O pensamento de Bordieu (2004) deu-me

a possibilidade de interpretar o jornalismo, de maneira especial, o jornalismo

policial, enquanto lugar onde os crimes que ocorrem na sociedade e atingem as

várias camadas sociais são tratados de forma diferenciada.

A análise indica que, ao publicar notícias policiais com um tom cuidadoso,

como quando aborda o Caso Serrambi, e com um tom mais grosseiro, como 

ocorre com as notícias do encarte Polícia, a Folha de Pernambuco faz uma

construção simbólica, manifestada pelo Ethos presente nas matérias. Enfim,

pode-se afirmar que classes sociais distintas exercem funções simbólicas

diferenciadas em relação à produção jornalística policial da Folha de Pernambuco.
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Após toda essa reflexão em torno do Poder Simbólico e do Ethos, presente

nas notícias policiais, fiquei estimulada a buscar, no futuro, um maior

aprofundamento com relação à produção jornalística, especialmente a produção

jornalística policial. Acredito que este estudo servirá como o ponto de partida

para uma série de outros que pretendo dar prosseguimento no futuro.
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ANEXO  B 

Corpus Ampliado 

A - Noticias relacionadas ao “Caso Serrambi”, Classificados de acordo com os
tópicos sugeridos:

1) Desaparecimento de Pessoas 

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

1 09/05/03 Adolescentes desaparecem
em praia 

_____
2

2 10/05/03 Mãe reza todos os dias para
ter filha de volta.

Delegado colhe depoimen-
tos.

Ela desapareceu junto
com uma amiga em
Ipojuca.

4

4

3 13/05/03 Delegado faz apelo por 
denúncia.

_____ 4

2) Aparecimento dos Corpos 

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

4 14/05/03 Tragédia: Estudantes são
encontradas mortas.

Os corpos foram
localizados pelo pai de
uma delas.

3

3) Sepultamento dos Corpos 

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

5 15/05/03 Comoção e revolta em
velórios.

Ao invés de preto, branco.

Investigação silenciosa.

Familiares e amigos 
existem, agora, que os
policias encontrem os
culpados.

_____

_____

3

3

3
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4) Suspeitos do Crime 

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

6 21/05/03 Preso kombeiros suspeitos
de matar adolescentes.

Eles devem ser
apresentados pela 
polícia até amanhã. 

3

7 22/05/03 Prisão provocam reações
deferentes.

_____ 3

8 24/05/03 1) Suspeitos estão
isolados no GOE. 

2) Mais kombeiros  chega 
no grupo de operações. 

Familiares dos dois 
irmãos e um defensor
público não puderam 
vê-los.

_____

3

3

9 27/05/03 Suspeitos podem ser 
soltos  antes do prazo.

_____
3

10 28/05/03 Só laudo técnico
esclarecerá caso.

Resultado das perícias
feitas na Kombi,
segundo a polícia, está
em andamento.

4

11 29/05/03 Amante de suspeito depõe
no GOE. 

Ela disse que esteve 
com Marcelo no dia do 
desaparecimento de
Maria Eduarda e Tarsila.

4

12 12/06/03 Jovem rico assassinou
Maria Eduarda e Tarsila.

_____
3

13 08/07/03 Kombeiros  têm  hábeas-
corpus pedido.

Entidade entrará com 
ação, hoje à tarde,
exigindo a soltura
imediata.

4

14 27/08/03 Promotor denuncia Thiago 
Carneiro.

Sales encaminhou,
outra, a decisão à Juíza
de Ipojuca.

4

15 03/10/03 Advogado pede prisão
preventiva.

_____
3

16 31/12/03 Serrambi: um caso ainda
insolúvel.

_____
3

17 03/05/04 Kombeiros não temem
prisão.

_____
3

18 03/09/04 Kombeiros já planeja
indenização por danos.

_____
3

19 24/09/04 Testemunhas de acusação
começam a ser ouvidos.

_____
3

20 28/09/04 Queixa – crime contra
kombeiros é julgado hoje. 

Recuso, movido por 
José Vieira, denuncia-os
como autores.

5
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21
21

06/10/04
06/10/04

Nova testemunha
incrimina kombeiros.

Aníbal Moura disse que 
confirma o inquérito da 
Polícia Civil.

3

B) Noticias relacionadas à crimes, classificados de acordo com os tópicos
sugeridos:

1) Desaparecimento de Pessoas 

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

1
25/10/03 Mãe e filha desaparecem. 

Umas delas é achada.
Última pessoa que foi
vista com elas foi o ex-
namorado da vítima
fatal.

Capa

2 10/12/04 Meninos são vistos em
mercado.

Legenda: Mães estão
desesperadas com
sumiço de Douglas e 
Kaliton.

_____ 3

3 17/12/04 Taxista desaparece no
Cabo.

Ele pegou um casal de
passageiros.

3

2) Aparecimento dos Corpos 

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

4 23/06/03 Mulher é encontrada
amordaçada, amarrada e 
estrangulada em
afogados.

O corpo foi achado
dentro de um saco no 
estacionamento de uma
loja.

Capa

5

5

02/07/03

02/07/03

1) Três mortes bárbaras
em Paulista. 

2) Vítimas podem ter
sido estupradas. 

As vítimas, uma de 40,
outra de 28 e a terceira
de 12, eram da mesma
família.

Verônica e a sobrinha 
Andréia foram sem as
roupas íntimas. 

Capa

2
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5 02/07/03 3)Elas desamparassem
no domingo. 2

6 08/07/03
Morto e com o globo
ocular retirado.

O corpo foi encontrado
numa granja na Vila das 
pedreiras, em Tabatinga.

Capa

7
05/09/03

Menina é executada a
tiros em lagoa.

G.A.L, 16 anos foi
encontrada, às margens 
da Lagoa das Garças.

Capa

8 25/10/03

Mãe e filha
desaparecem. Uma delas
é achada morta.

Uma pessoa que foi vista
com elas foi o ex-
namorado da vítima
fatal.

Capa

9 29/10/03

Corpos de irmãos são
encontrados.

Desaparecidos desde
sábado, Luciano e
Roberto já estavam em 
decomposição.

Capa

10 17/11/03 Menina de 12 anos é
assassinada.

Ao que tudo indica,
G.C.S.C. foi estuprada e 
estrangulada, em Abreu
e Lima. 
Legenda: o corpo foi
encontrado dentro de
uma fossa da residência
do pedreiro, a uma
profundi-dade de cinco
metros.

Capa

11 22/11/03 Corpo é achado dias
depois

_____  4 

12 09/06/04 Merendeiro achado
morto em casa.

Corpo da vítima foi 
encontrado pela dona
imóvel, em Sucupira,
Jaboatão.

 4 

13 21/06/04 Dois mortos em um
carnaval.

Encontrado boiando no 
coque.

Os corpos foram
encontrados distantes
dez metros  um do outro
em Ipojuca.

_____

Capa

14

14

05/07/04

05/07/04

Professor achado morto
em casa 

A  vítima morava num
residencial em candeias
e lecionava matemática.

Capa

15

15

13/07/04

13/07/04

Desconhecido é
encontrado morto.

Corpo de menor é 
achado em Caneleta.

Corpo da vítima estava
boiando numa área da
Várzea, no bairro de
Jardim Jordão.

_____

 4 

4
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16 28/07/04 Homem é encontrado
morto em carro.

Veículo tinha a chave 
na   ignição, estava 
ligado   e parado  na
perimetral  PE – 15.

Capa

17 06/08/04 Encontrado morto em
matagal.

_____  2 

18 20/09/04 Desempregado é
encontrado morto.

Vítima havia saído de
casa na última  sexta-
feira para beber, mas 
não voltou.

4

19 07/10/04 Dois homens são
encontrados mortos no
lixão da cidade 

_____ 4

20 03/11/04 Achado  morto em Barra
de Jangada.

Um jovem de 18 anos foi 
encontrado morto a
tiros, no Campo Grande.

4

21 01/12/04 Estuprada, estrangulada
e morta. 

Garota de 8 anos havia
desaparecido desde o
último domingo após
comprar chicletes.

Capa

22 14/12/04 Corpo encontrado em
área de escola

Segundo moradores,
parte do terreno da
unidade é utilizada por
viciados em drogas.

4

23 17/12/04 Idosa é achada morta
em mangue.

_____

24 18/12/04 Corpo de taxista é
encontrado.

Ele estava desaparecido
desde a quarta, depois 
de ter pego dois
passageiros no Cabo.

Capa

3) Sepultamento dos corpos 

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

25 26/05/03 Duplo homicídio em
Campo Grande 

Entre as vitimas estava
um PM que foi atingido
nas costas e morreu no 
local.

3

26
26

03/07/03
26/07/03

Enterro marcado por
revolta.

Foi assim o sepultamento
das três mulheres  que
foram assassinadas em 
Paulista.

2
2

27 05/10/03 Bebê  enterrado sob
forte emoção

4

28 08/12/03 Casal executado dentro
do carro. 
Legendas: Evânia, que

Quatro homens em duas
motos cercavam o
veículo e fizeram os 

2
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foi enterrada num
cemitério de Iguarassu,
levou três tiros na
cabeça. O casal estava
em frente a um posto.

disparos

29 32/12/03 Assassinado durante
enterro.

Vítima acompanhava o 
funeral de dois irmãos
executados quando
também foi morto

4

30 26/04/04 Ex-vereador é
executado.
Legenda: Jonas Pereira,
41, foi sepultado na 
tarde do último sábado.

3

31 13/08/04 1)Agreste: madrugada
de tragédia.

2) Crime enche muni-
cípio de medo

Quatro pessoas que
bebiam num bar foram
mortas, em frente do 
Lério.

Foi a primeira vez no 
local que moradores
acordam  com notícia de
uma chacina.
Família desejam prisão
por consolo. 

Capa

2

32 18/11/04 Taxista passou o dia
bebendo.

Emoção e revolta. 
Quatro horas de
negociação

Após sair da delegacia,
ele foi para o lar da ex-
mulher em Pau-Amarelo. 

2

02

4) Suspeitos do crime

Nº da 
Notícia

Data Título Subtítulo Pág.

33
33

03/05/03
03/05/03

Principais suspeitos são
presos.

_____ 2
2

34 12/05/03 Polícia prende suspeito
de cometer chacina.

_____ 02

35 27/11/03 Juiz suspeito de agredir
menor.

Bombeiro ainda é

No TCO do aposentado
classista do TRT consta
crime vias de fato.

Polícia acredita que

Capa
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principal suspeito. Leonardo Martins
participou da morte de
estudante em Paulista. 

3

36 03/12/03 Detidos acusados de
morte de ambulantes.

Preso suspeito de 
assaltar promotor.

_____

_____

2

3
37 15/02/04 Serrambi: Procura-se

assassino
O caso mais
controvertido do último
ano foi o que vitimou
duas garotas. 

3

38 20/04/04 Mulher morre e outra
fica ferida.

Elas tinham um caso
amoroso  e o principal
suspeito é o ex-
companheiro de uma
delas.

Capa

39 21/07/04 Detido suspeito de
matar uma mulher.

_____ 2

40 17/09/04 Mulher morre
carbonizada em casa.

Segundo parentes da 
vítima, principal suspeito
do crime é ex-
companheiro dela.

4

41 30/10/04 Polícia prende acusado
de tráfico.

Houve brigas entre eles e
um cliente que
testemunhava o espaço.

4

42 30/11/04 Segurança são
suspeitos.

_____ 2

43 11/12/04 Suspeito de estupros é
detido.

Ele quase foi linchado
pela população. 

2
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ANEXO C 
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ANEXO  D
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ANEXO G 
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ANEXO I
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ANEXO J
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ANEXO K
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ANEXO L 

Entrevista com a editora de Jornalismo Policial

da Folha de Pernambuco.

Entrevistadora: Giovanna de Araújo Leite (G). 

Entrevistada:  Karina Maux (K).

Local: Redação da Folha de Pernambuco

Entrevista:  12/08/2004 – 10h 

G - Como  é  o  processo  do  jornalismo  policial  na  Folha  de  Pernam-

buco?  Como tudo começou? Como foi a Folha de Pernambuco iniciou o 

jornalismo policial? 

K - Foi feita uma pesquisa há 6 anos, para saber qual o público o jornal 

deveria atingir. Foram colocados Polícia e Esporte como os temas de 

preferência do público. Foram temas fortes, de preferência, os temas 

policiais, pois estes agora estão atingindo todo mundo, o que  antes se 

pensava que só atingia as pessoas oriundas da periferia. Então, as 

pessoas começaram a querer saber sobre os crimes que acontecem 

na periferia e como aconteciam  esses crimes. A polícia nunca 

solucionava tão rapidamente os crimes. Assim percebemos que a 

cidade precisava de algum jornal onde fosse divulgado esses crimes e 

também fossem resolvidos com mais rapidez. Com essa pesquisa com 

o público, o jornal começou a “entrar forte” na área de Polícia como 

também na área de esporte.

G - Que ano a Folha de Pernambuco foi criada? 

K - Em 1998, (há 6 anos), no dia 04/04/1998. Começamos a trabalhar dia 

03/04/1998 e no dia 04/04/1998 começou a circular o jornal. 

G - Desde o inicio do jornal você é editora de Polícia? 
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K - Comecei  fazendo  “RONDA” pelas ruas do Recife e fui uma das primei-

ras mulheres a fazer este trabalho jornalístico na área  policial em 

Pernambuco. Houve um certo preconceito, pois os policiais olhavam 

querendo cantar... 

G - Como surgiu a seção Grande Recife e o encarte Polícia?

K - É interessante.  Eu  sou  editora  do  Grande  Recife,  mas  também,

acumulo o encarte Polícia. É como  uma editoria só. Antigamente a 

gente colocava no corpo do jornal no 1º caderno a seção Policia

também. Só que existia muito preconceito da classe A e B. E aí, a

gente achou melhor, para atingir todo mundo, separar o caderno de

polícia. Passamos a não colocar no primeiro caderno a seção Polícia no 

corpo de jornal. No total, a editoria de Polícia é a única que trabalha

24h de “ronda”, de 10 da noite até 5h da manhã, e outra equipe de 6h 

da manhã até às 13h e finalizando o dia com outra equipe, das  13h

até às 19h e plantão das 19h às 22 h. 

G - Quantos jornalistas trabalham na editoria policial e a idade dos jorna-

listas, se já são experientes?

K - A maioria é formada por mulheres jovens. Trabalhamos com a equipe

de 15 pessoas, com  editor  e sub-editor e tenho um auxiliar e 13 

repórteres. Todo mundo tem que fazer POLÍCIA, mas também temos

repórteres específicos aqueles que realmente a gente confia, para

fazer polícia, que já tem a “veia para a coisa”, que gosta de jornalismo 

investigativo.

G - Como é a relação jornalística e fotojornalista e jornalista?

K - Eles têm que andar juntos porque não existe foto sem texto e texto

sem foto. A gente  tem que ter margem pra tudo porque hoje em dia

as pessoas não têm muito tempo para ler, então com a margem e 

uma legenda em baixo, um título “um sutiã” é o que explica o título,

eles querem se informar logo nas primeiras linhas. Então a foto ajuda
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muito nas informações. Eles têm que ter a comunhão, união para um 

ajudar o outro, na matéria tem que acompanhar, o repórter fotográfico 

pode fazer perguntas que ajudem ao repórter  de texto  e este pode 

encontrar tal que pode fazer uma foto deste ângulo. 

G - A questão do jornalista: como surgem os fatos  policiais? Há muitos 

telefonemas para a redação do jornal? Vocês vão atrás das delegacias

em busca de fatos?

K - Muitos  telefonemas  de  leitores, transeuntes,  policiais,  telefones 

de  hospitais  de urgência, delegacia de plantão com IML, mas quando

a gente chega, já existem várias matérias que a própria editoria 

policial apura e a gente às liga para as delegacias informando que o

corpo está na rua. 

G - Os  jornalistas  que  atuam  na  Folha  de  Pernambuco  todos  são

formados   em jornalismo nas universidades e vocês levam em conta a

experiência que estes jornalistas trazem de outros órgãos de imprensa

ou a própria redação orienta na pauta. Você vê dificuldade no preparo 

do curriculum das universidades em relação à prática para atuar  na 

área policial? 

K - Lido muito com jornalistas jovens, então a gente vê muita dificuldade, 

porque é preciso haver mais prática jornalística nas universidades, do 

que somente teoria. Jornalismo é prática. Então, eu senti essa

dificuldade, tenho 30 anos e 8 anos de redação, comecei a estagiar

desde 19 anos, me formei na UNICAP. Assim, quanto a esta relação 

entre Universidade e prática jornalística, a gente tem tido dificuldade. 

Há repórteres estagiários que chegam aqui na redação e ficam sem 

saber como agir, você vai, dá uma lista de dicas como fazer 

perguntas, inclusive, como checar uma fonte, então, a gente tem 

dificuldade, porque as Universidades são muito teóricas. Existe muito

preconceito quanto à leitura do jornalismo policial. Eles acham que 

Polícia é assunto de periferia. Todo jornalista precisa ler tudo. 
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G - Existem pesquisas que a notícia policial sensacionaliza o fato e acaba 

amedrontando à sociedade, como você acha que a violência está? 

Muito alta? Ou a mídia aumenta demais os fatos? 

K - A  gente  retrata  o  Fato,  não  podemos  dizer  que  “se o corpo tá ali

morto, a gente não pode pintar um corpo. A violência está alta 

realmente. No entanto, agora, existem, alguns programas que

banalizam e tratam a violência de maneira corriqueira, não trata de

uma forma madura, responsável. A gente acha que existe outros

veículos que tratam dessa forma. A violência está alta. Muita  notícia 

de crime  fica  excluída por falta de espaço. Desde a produção até o 

jornal  na rua muitas notícias ficam  de fora porque não tem como 

botar tudo. 

G - No jornalismo policial  existe preconceito quando o jornalista produz 

as notícias envolvendo classes sociais distintas? 

K - Quando a gente tira fotos de corpos mortos  na periferia, quanto de 

mortos no shopping, prédios, etc a gente faz. Existem pessoas que

ligam para não publicar a foto  e a gente não publica. Geralmente, as 

pessoas que moram na periferia  elas querem ver, o corpo, o ladrão,

porque eles querem que esses crimes sejam resolvidos, pois quando

saem no jornal  é uma garantia  que ele pode ser resolvido. Já com a

classe A e B, eles proíbem a foto, pedem para não sair e articulam 

entre eles para que o crime seja solucionado.

G - Diante da crise que o país  atravessa, a população da periferia vê nos 

meios de comunicação o jornalismo impresso, rádio e televisão, como 

uma maneira de denunciar de colaborar com a sociedade? 

K - Você  quer  dá  sugestão  ou  queixa.  É preciso  ir primeiro  prestar 

queixa para a Polícia, antes de ser publicado no jornal. A gente faz

exatamente isso. 
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G - Sobre o Caso Serrambi: ele foi seqüenciado – Como esse fato entrou 

na Folha de Pernambuco, como ele teve essa repercussão toda? E 

também o fato não ter sido apresentado com tanto freqüência no 

Encarte Polícia.

K - O  Caso  Serrambi  não  foi  muito  abordado  no  Encarte  Polícia  por

questões  de fechamento da edição, que tem término às 19h, no 

máximo. Já em Grande Recife a gente fecha a edição até às 22h.[...]

Para a gente não levar furo de outros jornais ficamos de plantão até 

21h, 21:30h ou 22h. A primeira matéria sobre o aparecimento das

meninas saiu  no Encarte. Se a gente abordasse o Caso Serrambi no 

encarte, deixaria de publicar muitas notícias de crime de fora. A gente 

colocou a primeira notícia do desaparecimento das meninas no encarte

porque ele é mais lido e ajudaria nas buscas das meninas. O Caso 

Serrambi saiu na Grande Recife por uma questão operacional, até 

porque a gente queria apurar. 

G - Como o Jornal Folha Pernambuco avalia outros jornais já que Folha de

Pernambuco deu o furo? 

K - Recebemos elogio de pessoas já que tínhamos dados sobre o fato. 

G - Quanto à linguagem. A Folha de Pernambuco abordou o fato, mas não 

abordou palavras fortes, como no caso das notícias populares?

Gostaria de fazer essa relação  de linguagem? 

K - Não podemos dizer que “Maria Eduarda” era biscateira. Ela era estu-

dante e morreu em Serrambi. É de acordo com o fato que escrevemos 

a notícia. 

G - Existem notícias de adolescentes pobres que morrem. O que você 

acha das palavras ‘menores’, ‘adolescente’s?

K - Não  utilizava  “menor”,  ainda  existe  pessoas  colocando  é  impor-

tante colocar adolescente.
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G - Depois  do  Caso  Serrambi,  se  amanhã  saísse  o  resultado,  como

a   Folha  de Pernambuco veria  o caso? 

K - A  matéria  maior  é  a  dos  Kombeiros, a gente tá mostrando  e vai

mostrar o fato. Iremos  fazer um editorial. 

G - Quanto ao trabalho do jornalismo policial de conscientizar a sociedade, 

defender os direitos da cidadania, seus direitos, segurança? 

K - Todos os domingos temos  matérias especiais sobre crimes. Procurar

Vara “Tal”, Delegacia “Tal”, colocar a questão do Parlamento; da 

Segurança, publicar as notícias policiais como forma de ajudar as 

pessoas a conscientizarem contra a violência.

G - Sobre a Violência, a Folha de Pernambuco coloca o assunto de violên-

cia para vender o jornal no mercado? 

K - Guerra Comercial existe e R$ 1,00 não paga. O que paga são os nos-

sos anúncios.
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